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Alternative	  translations	  of	  the	  British	  and	  American	  courts	  –	  a	  terminological	  

analysis	  on	  the	  basis	  of	  a	  comparative	  analysis 

Abstract	  

This	  dissertation	  examines	  alternative	  translation	  strategies	  to	  Gyldendal’s	  

dictionaries’	  translations,	  where	  such	  translations	  are	  not	  applicable	  due	  to	  

differences	  in	  the	  British,	  American	  and	  Danish	  legal	  systems	  respectively.	  The	  

purpose	  of	  the	  dissertation	  is	  to	  contribute	  with	  alternative	  applicable	  translations	  

through	  the	  terminological	  database	  i-‐Term.	  

To	  achieve	  this	  purpose,	  a	  comparative	  analysis	  is	  carried	  out,	  examining	  the	  

differences	  and	  equalities	  between	  the	  legal	  systems	  in	  the	  United	  Kingdom,	  the	  USA	  

and	  Denmark	  in	  order	  to	  determine	  how	  the	  primary	  differences	  between	  the	  systems	  

are	  contemplated	  with	  in	  Gyldendal’s	  translations	  of	  the	  courts.	  	  

The	  comparative	  analysis	  establishes	  that	  there	  are	  fundamental	  differences	  between	  

the	  British,	  American	  and	  Danish	  legal	  systems	  in	  terms	  of	  structure	  and	  division.	  

Initially,	  the	  American	  legal	  system	  is	  structured	  in	  two	  parts;	  a	  federal	  system	  and	  

fifty	  individual	  state	  systems.	  Furthermore,	  the	  British	  and	  the	  American	  state	  

system(s)	  have	  first	  instance	  court	  on	  several	  levels	  in	  the	  court	  hierarchy	  that	  

distinguishes	  them	  from	  the	  Danish	  system,	  which	  only	  has	  first	  instance	  courts	  on	  

the	  first	  level	  in	  the	  hierarchy.	  A	  third	  distinct	  feature	  of	  the	  British	  system	  and	  the	  

American	  state	  system	  is	  the	  clear	  division	  between	  civil	  and	  criminal	  cases	  within	  the	  

courts.	  

On	  the	  basis	  of	  the	  comparative	  analysis	  as	  well	  as	  legal	  scholars	  such	  as	  Šarčević	  and	  

Newmark	  it	  is	  concluded	  what	  constitutes	  an	  applicable	  translation;	  it	  is	  brief,	  

grammatically	  correct,	  semantically	  motivated	  and	  adapted	  to	  its	  context.	  

Through	  a	  terminological	  analysis	  of	  nine	  selected	  British	  and	  American	  terms,	  it	  is	  

established	  that	  several	  of	  Gyldendal’s	  strategies	  do	  not	  conform	  to	  the	  definition	  of	  

an	  applicable	  translation.	  
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As	  an	  example,	  a	  cultural	  equivalent	  is	  only	  advisable,	  when	  the	  courts	  share	  essential	  

characteristics.	  When	  it	  is	  applied	  without	  consideration	  to	  the	  differences	  between	  

the	  legal	  systems,	  the	  receiver	  can	  be	  mislead	  in	  terms	  of	  the	  essential	  differences	  in	  

the	  systems,	  which	  is	  the	  case	  in	  some	  of	  Gyldendal’s	  translations.	  Furthermore	  

Gyldendal	  has	  applied	  a	  translation	  label	  in	  several	  cases,	  which	  does	  not	  represent	  

the	  British	  legal	  system,	  and	  thereby	  is	  misleading.	  

Consequently	  my	  strategies	  vary	  from	  Gyldendal’s	  strategies,	  producing	  different,	  

applicable	  translations,	  with	  a	  focus	  on	  the	  differences	  in	  the	  systems	  as	  well	  as	  the	  

demands	  for	  an	  applicable	  translation.	  

I	  have	  applied	  a	  cultural	  equivalent	  with	  explicitation	  as	  a	  supplementary	  strategy	  in	  

several	  cases	  to	  comply	  with	  the	  differences	  in	  the	  systems.	  In	  addition,	  I	  have	  applied	  

the	  strategy	  functional	  equivalent	  where	  I	  have	  assessed	  that	  no	  cultural	  equivalent	  

exists.	  These	  strategies	  have	  resulted	  in	  translations	  which	  comply	  with	  the	  

differences	  in	  the	  systems	  as	  well	  as	  the	  demands	  for	  an	  applicable	  translation.	  

The	  dissertation	  has	  thereby	  produced	  a	  terminological	  database,	  which	  presumably	  

is	  useful	  for	  students,	  translators,	  lawyers	  and	  other	  interested	  parties.	  
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1 Indledning 
I	  denne	  afhandling	  undersøges	  oversættelsesstrategier	  bag	  oversættelser	  af	  de	  

primære	  domstole	  i	  det	  britiske	  og	  amerikanske	  domstolssystem	  fra	  engelsk	  til	  dansk.	  

Formålet	  med	  denne	  undersøgelse	  er	  at	  deltage	  i	  oversættelsesdebatten	  og	  

forventeligt	  bidrage	  med	  alternative	  oversættelsesforslag	  i	  form	  af	  en	  termbase,	  hvor	  

de	  eksisterende	  oversættelsesforslag	  ikke	  findes	  anvendelige.	  Det	  undersøges	  således	  

hvad	  der	  definerer	  en	  anvendelig	  oversættelse.	  

Interessen	  for	  emnet	  opstod	  i	  forbindelse	  med	  valgfaget	  i-‐Term	  i	  efterårssemestret	  

2010,	  hvor	  jeg	  udarbejdede	  et	  projekt	  i	  i-‐Term	  omhandlende	  de	  britiske	  og	  danske	  

domstole.	  Her	  stødte	  jeg	  på	  oversættelser	  i	  Gyldendals	  Ordbøger	  af	  de	  britiske	  

domstole,	  som	  jeg	  ikke	  fandt	  anvendelige	  i	  en	  oversættelse,	  og	  der	  opstod	  dermed	  en	  

interesse	  for	  at	  studere	  hver	  enkelt	  domstol	  i	  deres	  respektive	  system	  yderligere,	  for	  

at	  undersøge	  om	  forskellene	  mellem	  systemerne	  efterkommes	  i	  en	  oversættelse,	  og	  

yderligere	  om	  navnet	  på	  domstolene	  er	  semantisk	  motiveret	  (om	  det	  ud	  fra	  navnet	  er	  

muligt,	  at	  vurdere	  hvad	  termen	  betegner).	  Som	  eksempel	  kan	  her	  gives	  High	  Court	  of	  

Justice,	  der	  i	  Gyldendals	  Ordbøger	  blandt	  andre	  oversættelsesforslag	  er	  oversat	  til	  

’overret’,	  der	  ikke	  dækker	  over	  High	  Court	  of	  Justices	  jurisdiktion,	  og	  endvidere	  ikke,	  

ifølge	  en	  kvalitativ	  gennemført	  undersøgelse,	  er	  et	  anvendt	  ord	  på	  dansk.	  

Udgangspunktet	  for	  diskussionen	  er,	  at	  hver	  term	  bør	  have	  mindst	  en	  eksisterende	  

anvendelig	  oversættelse.	  Formålet	  er	  dermed	  at	  diskutere	  oversættelsesforslag	  af	  de	  

termer,	  der	  ikke	  vurderes	  at	  have	  en	  anvendelig	  oversættelse,	  for	  at	  oprette	  en	  

termbase	  med	  anvendelige	  forslag,	  til	  brug	  for	  studerende,	  undervisere,	  oversættere,	  

jurister	  og	  advokater. 

	  

1.1 Problemformulering	  

For	  at	  komme	  frem	  til	  hvordan	  forskellene	  i	  systemerne	  har	  indflydelse	  på	  

oversættelse,	  og	  for	  at	  diskutere	  Gyldendals	  strategier	  og	  forventeligt	  bidrage	  med	  

alternative	  forslag,	  hvor	  Gyldendals	  forslag	  ikke	  findes	  anvendelige	  undersøges	  

følgende	  problemformulering:	  
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• Hvilke	  forskelle	  og	  ligheder	  kan	  konstateres	  ved	  en	  komparativ	  analyse	  af	  det	  

britiske,	  amerikanske	  og	  danske	  domstolssystem,	  i	  form	  af	  opbygning	  og	  

jurisdiktion?	  

• Hvilke	  alternative	  oversættelsesstrategier	  kan	  anvendes,	  hvor	  Gyldendals	  

strategier	  ikke	  afspejler	  de	  forskelle	  og	  ligheder	  der	  måtte	  være	  i	  de	  tre	  landes	  

domstolssystemer?	  

Det	  er	  min	  hypotese	  (1),	  at	  de	  tre	  landes	  systemer	  er	  forskellige,	  og	  at	  de	  forskelle	  og	  

ligheder	  der	  måtte	  være,	  medfører	  oversættelsesmæssige	  udfordringer	  ved	  

oversættelse	  af	  domstolene,	  hvorfor	  min	  anden	  hypotese	  er	  (2),	  at	  det	  må	  formodes,	  

at	  der	  er	  alternative	  oversættelsesstrategier	  til	  visse	  af	  Gyldendals	  

oversættelsesstrategier,	  der	  må	  findes	  mere	  anvendelige,	  hvor	  de	  eksisterende	  

oversættelsesforslag	  ikke	  afspejler	  forskellene.	  

	  

1.2 Afgrænsning	  
For	  at	  diskutere	  oversættelsesforslag	  af	  de	  termer,	  der	  ikke	  har	  en	  anvendelig	  

oversættelse,	  fravælges	  derved	  de	  termer,	  med	  anvendelige	  oversættelser,	  da	  jeg	  

vurderer,	  at	  et	  anvendeligt	  oversættelsesforslag	  ikke	  danner	  grundlag	  for	  en	  

indholdsrig	  diskussion.	  Som	  eksempel	  på	  en	  fravalgt	  term	  kan	  gives	  probate	  court	  i	  

det	  amerikanske	  delstatslige	  system,	  der	  er	  oversat	  til	  ’skifteret’,	  som	  må	  anses	  for	  at	  

være	  både	  transparent	  (betydningen	  skinner	  igennem)	  og	  semantisk	  motiveret	  jf.	  

afsnit	  3.4.	  

Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  det	  primære	  domstolssystem	  i	  hvert	  land,	  og	  der	  inddrages	  

ikke	  andre	  domstole	  end	  de,	  som	  er	  nævnt	  i	  den	  danske	  retsplejelov,	  den	  britiske	  Her	  

Majesty’s	  Court	  Service	  (HMCS),	  den	  amerikanske	  Judiciary	  Act	  1789	  og	  fagbøger	  om	  

de	  amerikanske	  delstatssystemer	  samt	  National	  Center	  for	  State	  Courts	  (der	  er	  

gengiver	  delstaternes	  enkelte	  domstolssystemer).	  Yderligere	  kommenteres	  ikke	  på	  

oversættelse	  af	  domstolenes	  underafdelinger,	  hvor	  sådanne	  underafdelinger	  

forekommer.	  HMCS	  ændredes	  i	  april	  2011	  til	  Her	  Majesty’s	  Courts	  and	  Tribunal	  

Service,	  der	  til	  forskel	  fra	  HMCS	  inkluderer	  tribunals	  (mindre	  domstole).	  De	  britiske	  

domstole	  beskrives	  på	  baggrund	  af	  HMCS,	  da	  det	  udelukker	  tribunals,	  idet	  tribunals	  

ikke	  er	  en	  del	  af	  de	  resterende	  landes	  primære	  system.	  	  
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I	  forbindelse	  med	  det	  amerikanske	  delstatslige	  system	  generaliseres	  de	  delstatslige	  

systemer	  for	  at	  skabe	  et	  overordnet	  hierarkisk	  system.	  Der	  forekommer	  derfor	  mange	  

fravalg	  af	  domstole,	  da	  der	  kun	  fremhæves	  de	  domstole,	  der	  findes	  i	  flest	  delstater.	  

Domstolssystemernes	  historie	  er	  kun	  belyst	  hvor	  det	  vil	  være	  relevant	  for	  

diskussionen.	  

Yderligere	  afgrænsning	  vil	  forekomme	  løbende	  i	  afhandlingen	  under	  relevante	  afsnit.	  

	  

1.3 Målgruppe	  
Målgruppen	  for	  denne	  afhandling	  og	  målgruppen	  for	  termbasen	  forudsættes	  at	  være	  

to	  forskellige.	  Målgruppen	  af	  termbasen,	  der	  har	  interesse	  i	  eventuelle	  alternative	  

oversættelser,	  formodes	  at	  være	  folk	  med	  kendskab	  til	  jura	  og/eller	  juridisk	  sprog.	  

Dette	  indbefatter	  både	  studerende,	  undervisere,	  jurister,	  advokater	  og	  oversættere	  i	  

praksis.	  Sekundært	  indbefatter	  det	  folk	  med	  en	  interesse	  i	  adgang	  til	  i-‐Term	  som	  

opslagsværk	  for	  at	  indhente	  viden	  om	  domstolssystemerne.	  Denne	  målgruppe	  er	  i	  

nogen	  grad	  bekendt	  med	  domstolssystemerne	  i	  de	  tre	  lande,	  men	  er	  ikke	  bekendt	  med	  

oversættelsesstrategierne.	  De	  vil	  derved	  formodes	  kun	  at	  gøre	  brug	  af	  termbasen	  som	  

oversættelses-‐	  og	  opslagsværk.	  

Målgruppen	  for	  afhandlingen	  er	  derimod	  studerende,	  undervisere	  og	  oversættere	  i	  

praksis,	  der	  har	  indblik	  i	  og	  kendskab	  til	  primær	  oversættelsesteori	  samt	  juridisk	  

sprog.	  Der	  forudsættes,	  at	  målgruppen	  for	  afhandlingen,	  ud	  over	  at	  have	  kendskab	  til	  

primær	  oversættelsesteori,	  er	  bekendt	  med	  domstolssystemerne	  i	  de	  tre	  lande	  i	  nogen	  

grad.	  Det	  forventes	  ikke,	  at	  modtageren	  af	  afhandlingen	  er	  bekendt	  med	  terminologi	  

og	  termbasen	  i-‐Term,	  hvorfor	  dette	  uddybes	  med	  dertilhørende	  diagrammer.	  

	  

1.4 Teori	  og	  metode	  
For	  at	  besvare	  min	  problemformulering	  og	  efterprøve	  hypoteserne	  anvendes	  den	  

terminologiske	  metode	  fremstillet	  af	  Nistrup	  Madsen	  (1999:231).	  Arbejdsforløbet	  i	  

den	  terminologiske	  metode	  består	  af	  tre	  faser;	  forarbejde,	  terminologisk	  arbejde	  og	  

terminografisk	  arbejde.	  
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1.4.1 Forarbejde	  
Første	  fase	  består	  ifølge	  Nistrup	  Madsen	  af	  fire	  dele;	  

• Afgrænsning	  af	  arbejdsområdet	  

• Indsamling	  af	  dokumentationsmateriale	  og	  kontakt	  med	  fageksperter	  

• Bedømmelse	  og	  udvælgelse	  af	  dokumentationsmateriale	  

• Eventuel	  efterjustering	  af	  afgrænsningen	  	  

Under	  forarbejdet	  afgrænses	  emnet	  som	  det	  fremgår	  af	  afgrænsningen	  og	  

målgruppen.	  

Det	  indsamlede	  kildemateriale	  udgør	  baggrunden	  for	  den	  komparative	  analyse	  af	  de	  

tre	  landes	  domstolssystemer	  og	  den	  oversættelsesteoretiske	  del,	  der	  begge	  danner	  

grundlag	  for	  det	  terminologiske	  arbejde.	  

	  

1.4.2 Terminologisk	  arbejde	  
Det	  terminologiske	  arbejde	  består	  af	  de	  tre	  følgende	  dele:	  

• Identificering	  af	  termer	  og	  indsamling	  af	  oplysninger	  

• Systematisering	  

• Sammenligning	  mellem	  de	  to	  sprogs	  begreber	  

På	  baggrund	  af	  forarbejdet	  udvælges	  de	  britiske	  og	  amerikanske	  termer,	  der	  ikke	  

vurderes	  at	  leve	  op	  til	  kravet	  om	  en	  anvendelig	  oversættelse	  jf.	  kapitel	  3.	  Der	  

udfærdiges	  definitioner	  på	  termerne,	  og	  samtidig	  tydeliggøres	  det,	  hvordan	  termerne	  

forholder	  sig	  til	  hinanden,	  og	  derved	  hvordan	  de	  bør	  indgå	  i	  et	  begrebssystem,	  som	  

udformes	  sideløbende.	  Herefter	  sammenlignes	  definitionerne	  og	  begrebssystemerne	  

på	  de	  to	  sprog	  (britisk	  –	  dansk	  og	  amerikansk	  –	  dansk)	  med	  henblik	  på	  at	  konstatere	  

eller	  afvise	  ækvivalens.	  Eventuelle	  ækvivalensforskelle	  kommenteres	  i	  

ækvivalensdiskussionen,	  og	  der	  udarbejdes	  oversættelsesforslag,	  hvor	  jeg	  ikke	  

vurderer,	  at	  de	  eksisterende	  forslag	  er	  anvendelige.	  
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Når	  de	  ønskede	  termer	  er	  udvalgt	  udarbejdes	  definitioner	  og	  ækvivalenskommentar,	  

som	  efterfølgende	  indføres	  i	  termbasen	  i-‐Term.	  Samtidig	  indføres	  de	  anvendte	  

ordbøgers	  oversættelser	  af	  termerne.	  

Da	  baggrunden	  for	  valgfagsprojektet	  var	  Gyldendals	  Ordbøger,	  hvor	  jeg	  ikke	  fandt,	  at	  

ordbøgerne	  levede	  op	  til	  ekspertfaglige	  oversættelser,	  danner	  Gyldendals	  

oversættelsesstrategier	  udgangspunkt	  for	  valg	  og	  fravalg	  af	  termer,	  der	  defineres	  og	  

diskuteres	  i	  i-‐Term.	  Der	  inddrages	  herudover	  anden	  oversættelsespraksis,	  for	  at	  

bidrage	  med	  og	  diskutere	  andre	  oversættelsesstrategier,	  hvor	  sådanne	  eksisterer.	  

Dette	  indebærer	  Munksgaards	  Ordbøger	  af	  Schwarz,	  Holmen,	  Hansen	  og	  Foldberg	  fra	  

1996	  (Schwarz	  et	  al.),	  L&H’s	  Business	  Fagordbog	  fra	  1999	  og	  USA-‐analytikeren	  Mads	  

Fugledes	  bog	  ”USA	  –	  Den	  Universelle	  Nation”	  fra	  2008,	  der	  indeholder	  en	  beskrivelse	  

af	  det	  amerikanske	  domstolssystem	  på	  dansk.	  

Endvidere	  trækkes	  på	  kvalitative	  data	  i	  form	  af	  gennemførte	  interviews.	  Den	  ene	  type	  

af	  interview	  består	  af	  to	  spørgsmål	  stillet	  praktiserende	  oversættere,	  jurister	  og	  

advokater,	  mens	  det	  andet	  interview	  med	  Fuglede	  tager	  udgangspunkt	  i	  Fugledes	  

fremstilling	  af	  det	  amerikanske	  domstolssystem	  samt	  oversættelserne	  deraf.	  

i-‐Term	  benyttes	  i	  denne	  afhandling,	  da	  der	  er	  et	  nyttigt	  værktøj,	  når	  der	  arbejdes	  med	  

termer.	  Det	  anses	  for	  værende	  et	  overskueligt	  værktøj,	  der	  skaber	  overblik	  over	  

termers	  definitioner	  og	  ækvivalenter.	  Endvidere	  danner	  

begrebsmodelleringsværktøjet	  i-‐Model	  i	  i-‐Term	  et	  overblik	  over	  begrebernes	  

relationer	  til	  hinanden.	  Heri	  er	  det	  muligt	  at	  opbygge	  diagrammer	  sideløbende	  med	  

udarbejdelsen	  af	  begrebernes	  definitioner	  og	  karakteristiske	  træk.	  

	  

1.4.3 Terminografisk	  arbejde	  
Det	  terminografiske	  arbejde	  består	  af:	  

• Udarbejdelse	  af	  terminologiske	  enheder	  (Nistrup	  Madsen	  1999:124)	  

Som	  en	  sidste	  fase	  i	  den	  terminologiske	  metode	  indtastes	  de	  resterende	  nødvendige	  

oplysninger	  i	  de	  terminologiske	  artikler	  i	  i-‐Term	  og	  redigeres	  endeligt.	  Det	  indebærer	  

i	  denne	  afhandling,	  at	  kommentarerne	  til	  oversættelsesforslagene	  indføres	  som	  

diskussion	  deraf	  under	  feltet	  ’kommentar’,	  og	  at	  de	  resterende	  artikler	  redigeres	  
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endeligt.	  Forudsat	  at	  i-‐Term	  indeholder	  ovenstående	  faser,	  vurderes	  termbasen	  at	  

udgøre	  et	  nyttigt	  værktøj	  for	  oversættere,	  praktiserende	  og	  andre	  interessenter.	  

	  

1.5 Afhandlingens	  struktur	  
Afhandlingen	  er	  opdelt	  i	  tre	  dele.	  	  

• Første	  del	  af	  afhandlingen	  ,	  foruden	  indledningen,	  består	  af	  realiadelen	  i	  kapitel	  

2.	  Realiadelen	  indeholder	  teori	  og	  metode	  samt	  en	  komparativ	  analyse.	  

• Anden	  del	  af	  afhandlingen,	  kapitel	  3,	  behandler	  oversættelsesteori.	  

• Kapitel	  4	  og	  5	  udgør	  sidste	  del	  af	  afhandlingen,	  der	  består	  af	  en	  terminologidel.	  

I	  afsnit	  2.1	  udføres,	  ved	  brug	  af	  Landos	  Länderberichtmetode	  samt	  Landos	  

funktionelle	  metode,	  en	  komparativ	  analyse,	  hvor	  landene	  beskrives	  enkeltvist,	  for	  

efterfølgende	  at	  konkludere	  forskelle	  og	  ligheder	  blandt	  systemerne.	  Det	  britiske	  

system	  gennemgås	  i	  afsnit	  2.1.2,	  dernæst	  det	  amerikanske	  i	  afsnit	  2.2.2	  og	  endeligt	  det	  

danske	  i	  afsnit	  2.2.3.	  Ved	  hvert	  system	  beskrives	  første	  instans	  først	  og	  dernæst	  appel	  

for	  at	  skabe	  et	  hierarkisk	  billede	  af	  domstolssystemet.	  Til	  hvert	  domstolssystem	  følger	  

yderligere	  et	  diagram	  af	  den	  hierarkiske	  opbygning	  af	  domstolssystemet.	  

I	  kapitel	  3	  gennemgås	  generelle	  såvel	  som	  juridiske	  oversættelsesstrategier,	  der	  er	  

relevante	  for	  den	  senere	  diskussion	  af	  oversættelsesstrategierne.	  Herunder	  inddrages	  

Šarčevićs	  ækvivalensmodel	  i	  afsnit	  3.3	  og	  3.8,	  Newmarks	  teori	  om	  oversættelse	  af	  

nationale	  institutioner	  i	  afsnit	  3.5.1-‐3.5.5	  samt	  eksplicitering	  og	  implicitering	  i	  afsnit	  

3.5.6.	  Ligeledes	  indeholder	  kapitlet	  en	  diskussion	  om	  propriers	  betydning	  ved	  

oversættelse	  i	  afsnit	  3.8.	  

Den	  oversættelsesteoretiske	  del	  afsluttes	  ved	  en	  definition	  på	  en	  anvendelig	  

oversættelse,	  samt	  min	  vurdering	  af	  anvendelige	  oversættelsesstrategier	  til	  brug	  ved	  

oversættelse	  af	  domstole,	  og	  kapitlet	  afsluttes	  med	  en	  ækvivalensmodel,	  der	  udgør	  

baggrunden	  for	  ækvivalensdiskussionen	  i	  i-‐Term.	  

I	  kapitel	  4	  beskrives	  den	  terminologiske	  teori	  bag	  termbasen	  i-‐Term,	  lige	  som	  

termbasen	  beskrives.	  Under	  dette	  afsnit	  belyses,	  hvordan	  termer	  relaterer	  sig	  til	  

hinanden,	  og	  hvordan	  et	  begrebssystem	  er	  opbygget	  og	  udformet.	  
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Kapitel	  5	  består	  af	  bearbejdelsen	  af	  termerne	  i	  i-‐Term.	  

I	  afsnit	  5.1	  fremstilles	  tre	  landes	  begrebssystemer	  med	  efterfølgende	  systematisk	  liste	  

og	  forklaring	  på	  baggrund	  af	  den	  komparative	  analyse.	  Herefter	  opstilles	  i	  afsnit	  5.2	  

alle	  termerne	  med	  de	  udvalgte	  termers	  definitioner,	  potentielle	  ækvivalenter,	  

ækvivalensdiskussion,	  oversættelsesforslag	  og	  kommentarer	  til	  

oversættelsesstrategier.	  Der	  refereres	  fremover	  til	  som	  ’diskussionen’.	  

I	  kapitel	  6	  fremstiller	  jeg	  mine	  oversættelsesstrategier	  og	  dermed	  

oversættelsesforslag	  af	  de	  henholdsvis	  britiske	  og	  amerikanske	  domstole.	  

I	  kapitel	  7	  konkluderes	  der	  på	  problemformuleringen,	  ved	  at	  samle	  op	  på,	  hvilke	  

oversættelsesstrategier,	  der,	  ud	  fra	  de	  tidligere	  nævnte	  kriterier,	  er	  anvendelige	  med	  

henblik	  på	  forskellene	  i	  systemerne.	  

	  

1.6 Kildemateriale	  og	  henvisningsteknik	  
Ved	  udfærdigelsen	  af	  den	  komparative	  analyse	  er	  der	  anvendt	  primær	  litteratur	  som	  

love	  og	  officielle	  hjemmesider,	  og	  sekundær	  litteratur	  ved	  forskellige	  forfatteres	  

fremstilling	  af	  de	  tre	  landes	  domstolssystemer.	  

I	  diskussionen	  gøres	  der,	  som	  bekendt,	  brug	  af	  Gyldendals	  Ordbøger,	  Munksgaards	  

Ordbøger	  og	  L&H’s	  Business	  Ordbøger.	  Desuden	  anvendes	  sproget.dk	  og	  ordnet.dk,	  

som	  begge	  er	  officielle	  hjemmesider	  for	  det	  danske	  sprog.	  

Der	  henvises	  til	  de	  anvendte	  kilder	  ved	  brug	  af	  APA-‐standard.	  Yderligere	  henvises	  

løbende	  til	  egne	  afsnit	  i	  afhandlingen,	  for	  at	  undgå	  gentagelser.	  

	  

1.7 Anvendt	  terminologi	  
De	  britiske	  og	  amerikanske	  domstole	  skrives	  på	  engelsk,	  idet	  afhandlingens	  

udgangspunkt	  er,	  at	  diskutere	  de	  danske	  oversættelser	  af	  termerne.	  De	  angives	  derfor	  

med	  kursiv.	  Hvor	  der	  er	  artikler,	  the	  Supreme	  Court,	  fremgår	  dette	  kun	  af	  overskriften.	  
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HMCS	  dækker	  kun	  over	  domstolene	  i	  England	  og	  Wales.	  Jeg	  vælger	  dog	  for	  nemheds	  

skyld,	  at	  anvende	  UK	  i	  denne	  afhandling,	  velvidende,	  at	  UK	  også	  indebærer	  Nordirland	  

og	  Skotland.	  Britisk	  anvendes	  ligeledes	  synonymt	  med	  engelsk	  og	  walisisk.	  

Civilret	  anvendes	  i	  denne	  afhandling	  som	  modstykke	  til	  strafferet.	  Civilret	  dækker	  

dermed	  over	  alt	  det,	  der	  ikke	  er	  strafferet.	  
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2 Realiadel	  
Dette	  kapitel	  indeholder	  en	  teori-‐	  og	  metodedel,	  hvor	  Landos	  teorier	  om	  

retssammenligning	  fremgår,	  og	  der	  gives	  en	  definition	  på	  de	  neutrale	  begreber,	  der	  

anvendes	  i	  den	  komparative	  analyse	  på	  baggrund	  af	  Landos	  funktionelle	  metode.	  

Efterfølgende	  belyses	  de	  to	  retstraditioner	  common	  law	  og	  civil	  law.	  Den	  resterende	  

del	  af	  kapitlet	  består	  af	  den	  komparative	  analyse.	  Hvert	  lands	  domstolssystem	  

beskrives	  hver	  for	  sig.	  Efter	  hvert	  domstolssystem	  fremgår	  en	  hierarkisk	  opbygning	  af	  

domstolssystemet,	  for	  at	  illustrere	  hvordan	  domstolene	  inden	  for	  hvert	  system	  

relaterer	  sig	  til	  hinanden	  hierarkisk.	  

	  

2.1 Teori	  og	  metode	  
Følgende	  uddybes	  Landos	  teorier	  om	  retssammenligning.	  Lando	  beskriver	  to	  

modeller,	  der	  kan	  bruges	  ved	  sammenligning	  af	  retten	  i	  forskellige	  lande.	  Den	  første	  

er	  Länderberichtmetoden,	  der	  er	  anvendelig	  ved	  en	  sammenligning	  af	  flere	  

retssystemer,	  hvor	  retssystemerne	  redegøres	  for	  enkeltvist.	  Den	  anden	  metode,	  den	  

analytiske	  metode,	  bruges	  derimod,	  når	  retssystemernes	  holdning	  til	  hver	  enkelte	  

juridiske	  problemstilling	  sammenlignes	  (Lando	  2009:206-‐207).	  

Lando	  beskriver	  derudover	  to	  forskellige	  fremstillinger;	  den	  dynamiske	  fremstilling	  

og	  den	  statiske	  fremstilling.	  Den	  dynamiske	  skildrer	  rettens	  udvikling	  gennem	  

tiderne,	  og	  den	  statiske	  fremstiller	  retten	  som	  den	  er	  på	  et	  bestemt	  tidspunkt,	  som	  

regel	  nutidigt	  (Lando	  2009:207).	  

I	  den	  komparative	  analyse	  af	  de	  tre	  landes	  domstolssystemer	  anvendes	  

Länderberichtmetoden,	  ved	  at	  sammenligne	  flere	  domstolssystemer.	  Den	  

komparative	  analyse	  gøres	  overskuelig	  for	  læseren	  ved	  at	  sammenligne	  domstolene	  

land	  for	  land	  og	  ikke	  domstol	  for	  domstol.	  Der	  skabes	  derved	  et	  billede	  af	  det	  enkelte	  

lands	  samlede	  system.	  Yderligere	  benyttes	  den	  statiske	  fremstilling,	  ved	  at	  fokusere	  

på	  domstolenes	  nuværende	  jurisdiktion.	  Der	  inddrages	  derved	  kun	  i	  mindre	  grad	  

historiske	  aspekter.	  
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Lando	  beskriver	  desuden	  den	  funktionelle	  metode,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  neutrale	  

termer,	  når	  der	  beskrives	  og	  sammenlignes	  retssystemer	  for	  at	  undgå	  en	  term	  på	  det	  

ene	  sprog,	  der	  ikke	  eksisterer	  på	  det	  andet	  sprog	  (Lando	  2009:202).	  

I	  denne	  afhandling	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  de	  neutrale	  termer;	  ’første	  instans’	  og	  

’appelinstans’	  i	  de	  tre	  landes	  domstolssystemer	  for	  at	  kunne	  diskutere	  forskelle	  og	  

ligheder	  ved	  domstolene	  inden	  for	  de	  to	  begreber	  i	  henholdsvis	  UK,	  USA	  og	  Danmark.	  

Dette	  er	  for	  at	  efterkomme	  de	  forskelle,	  der	  måtte	  være	  i	  systemernes	  opbygning,	  der	  

ikke	  nødvendigvis	  består	  af	  tre	  niveauer;	  første,	  anden	  og	  tredje	  instans	  (som	  det	  

danske).	  	  

’Første	  instans’	  indebærer,	  at	  en	  domstol	  behandler	  sager	  i	  første	  instans.	  Her	  

begynder	  og	  ender	  størstedelen	  af	  alle	  sager.	  Første	  instans	  dækker	  i	  denne	  

afhandling	  over	  to	  fagområder;	  begrænset	  og	  generelt.	  Generelt	  fagområde	  

indbefatter	  generelle	  civile	  sager	  som	  familieret,	  aftaleret,	  handelsret,	  erstatningsret,	  

etc.	  samt	  straffesager,	  der	  ikke	  er	  begrænset	  af	  straffesagens	  karakter.	  Begrænset	  

fagområde	  er	  derimod,	  når	  domstolen	  kun	  har	  autorisation	  til	  at	  behandle	  sager	  inden	  

for	  bestemte	  områder,	  fx	  skiftesager	  eller	  straffesager,	  der	  er	  begrænset	  af	  

straffesagens	  karakter.	  Begrænsede	  domstole	  i	  USA	  og	  UK	  behandler	  sager,	  der	  er	  

afgrænset	  af	  et	  beløb	  i	  civile	  sager	  (ved	  fx	  erstatningskrav	  eller	  skiftesager)	  og	  af	  

straffesagens	  karakter	  i	  straffesager.	  I	  Danmark	  er	  de	  begrænsede	  domstole	  derimod	  

begrænset	  af	  deres	  fagområde,	  da	  de	  begrænsede	  domstole	  i	  Danmark	  kun	  omfatter	  

domstole	  med	  et	  civilt	  fagområde,	  der	  er	  begrænset	  i	  forhold	  til	  fx	  søret.	  

’Appelinstans’	  er	  den	  domstol,	  der	  appelleres	  til	  fra	  en	  lavere	  instans.	  Dette	  begreb	  

dækker	  i	  denne	  afhandling	  både	  over	  intermediær	  og	  sidste	  appelinstans.	  

Intermediær	  refererer	  til,	  at	  domstolen	  er	  mellem	  en	  lavere	  instans	  og	  en	  øverste	  

instans.	  Det	  er	  dog	  ofte	  her	  en	  sag	  ender,	  da	  der	  i	  mange	  sagers	  tilfælde	  ikke	  vil	  kunne	  

appelleres	  højere	  end	  til	  en	  intermediær	  appelinstans.	  Den	  intermediære	  appelinstans	  

er	  ved	  nogle	  appelinstanser	  opdelt	  i	  civil-‐	  og	  strafferet,	  og	  instansen	  kan	  forekomme	  

på	  flere	  niveauer	  i	  hierarkiet.	  

Sidste	  appelinstans	  dækker	  derimod	  over	  den	  øverste	  domstol	  i	  domstolshierarkiet.	  

Det	  er,	  som	  det	  fremgår	  af	  begrebet,	  den	  sidste	  domstol,	  der	  kan	  appelleres	  til	  i	  
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domstolshierarkiet,	  og	  det	  er	  den	  domstol,	  der	  som	  sidste	  instans	  behandler	  sager	  af	  

særlig	  samfundsmæssig	  interesse.	  

Der	  beskrives	  ved	  hver	  domstol	  hvilken	  jurisdiktion	  domstolen	  dækker	  over.	  

Jurisdiktion	  er	  i	  denne	  afhandling	  opdelt	  i	  to	  begreber:	  fagområde	  og	  organisatorisk	  

funktion	  (fremover	  refereret	  til	  som	  funktion),	  og	  hver	  domstol	  beskrives	  ud	  fra	  de	  to	  

begreber.	  Fagområde	  indebærer	  det	  lovgivningsområde	  domstolen	  beskæftiger	  sig	  

med	  fx	  tinglysning.	  Funktion	  omhandler	  domstolens	  organisatoriske	  funktion	  i	  

domstolssystemet;	  om	  det	  er	  første	  instans	  eller	  appelinstans.	  Dette	  fremgår	  af	  de	  

enkelte	  overskrifter,	  og	  uddybes	  endvidere	  under	  hvert	  afsnit.	  De	  to	  kriterier	  

tydeliggøres	  desuden	  i	  begrebssystemet	  i-‐Model,	  hvor	  domstolenes	  fagområde(r)	  og	  

funktion(er)	  fremgår	  som	  adskillende	  træk	  og	  associative	  relationer	  jf.	  afsnit	  4.3	  og	  

4.2.4.	  

Domstole	  kan	  både	  være	  proprier	  og	  substantiver.	  Proprier	  er	  substantiver,	  der	  

udpeger	  og	  benævner	  en	  bestemt	  person,	  en	  bestemt	  genstand,	  et	  bestemt	  sted	  e.l.	  

(Dansk	  Sprognævn	  og	  Det	  Danske	  Sprog-‐	  og	  Litteraturselskab),	  og	  er	  derfor	  gældende	  

for	  flere	  af	  domstolene.	  Dette	  gælder	  imidlertid	  ikke	  alle	  domstole,	  da	  nogle	  af	  

domstolene	  er	  lokale	  domstole;	  sager	  behandles	  ved	  domstolen	  i	  det	  område,	  hvor	  

handlingen	  er	  foregået.	  Dette	  betyder,	  at	  lokale	  domstole	  eksisterer	  i	  flertal,	  hvorfor	  

beskrivelsen	  deraf	  er	  en	  generel	  beskrivelse	  af	  alle	  domstole	  med	  samme	  navn.	  De	  

lokale	  er	  derfor	  substantiver,	  da	  de	  ikke	  udpeger	  og	  benævner	  en	  bestemt	  genstand	  fx	  

’Københavns	  Byret’,	  men	  flere	  genstande,	  alle	  de	  danske	  byretter.	  Dette	  er	  gældende	  i	  

alle	  tre	  landes	  systemer,	  og	  vil	  fremgå	  af	  den	  enkelte	  domstols	  beskrivelse.	  
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2.2 Komparativ	  analyse	  
	  

	  

(Šarčević	  2000:13)	  

	  

Den	  følgende	  komparative	  analyse	  baseres	  på	  ovenstående	  citat,	  om	  at	  der	  er	  et	  behov	  

for	  en	  forståelse	  inden	  for	  både	  kilde-‐	  og	  målsprogskulturen,	  for	  at	  kunne	  oversætte	  

mest	  optimalt.	  

Common	  law	  er	  den	  engelske	  sædvaneret,	  der	  baserer	  afgørelser	  på	  fortilfælde.	  

Afgørelser	  fra	  tidligere	  sager	  udgør	  lovgivningen;	  domsafsigelser	  baseres	  på	  tidligere	  

afsagte	  domme,	  der	  derved	  bliver	  den	  gældende	  lov.	  Loven	  er	  således	  udviklet	  af	  

dommere,	  og	  der	  tages	  således	  udgangspunkt	  i	  præcedens.	  

Civil	  law	  er	  derimod	  baseret	  på	  den	  skrevne	  lov,	  og	  domsafsigelser	  baseres	  på	  

lovgivning	  til	  forskel	  fra	  common	  law.	  Civil	  law	  baseres	  dermed	  på	  et	  lands	  forfatning	  

og	  den	  skrevne	  lov,	  og	  udvikles	  således	  ikke	  af	  dommere	  (Gillespie	  2009:12-‐13).	  

Dette	  medfører	  en	  basis	  for	  forskelle	  i	  domstolssystemerne,	  hvor	  den	  primære	  forskel	  

følgelig	  er,	  at	  det	  danske	  system	  er	  baseret	  på	  civil	  law,	  hvor	  det	  britiske	  og	  de	  

amerikanske	  er	  baseret	  på	  common	  law.	  Ved	  en	  nærmere	  diskussion	  af	  juridiske	  

termer	  vil	  det	  endvidere	  være	  relevant	  at	  undersøge	  forskellen	  på	  common	  law	  og	  

civil	  law	  i	  hver	  enkelte	  retssystem,	  men	  da	  denne	  afhandling	  ikke	  er	  en	  undersøgelse	  

af	  juridisk	  terminologi	  inden	  for	  et	  retssystem,	  men	  et	  domstolssystem,	  finder	  jeg	  det	  

ikke	  yderligere	  relevant	  at	  inddrage	  common	  law	  og	  civil	  law	  i	  denne	  afhandling.	  Det	  

skaber	  dog	  et	  udgangspunkt	  for	  at	  systemerne	  er	  forskellige.	  
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2.2.1 UK	  
I	  2005	  blev	  ’the	  Constitutional	  Reform	  Act’	  implementeret	  i	  UK,	  der	  ændrede	  det	  

daværende	  domstolssystem.	  Blandt	  andet	  etableredes	  HMCS	  for	  at	  forbedre	  og	  forene	  

de	  britiske	  domstole.	  HMCS	  består	  af	  county	  court,	  magistrates’	  court,	  Crown	  Court,	  

High	  Court	  of	  Justice	  og	  Court	  of	  Appeal.	  Domstolene	  behandler	  sager	  fra	  UK.	  Dertil	  

beskrives	  desuden	  Supreme	  Court,	  der	  yderligere	  behandler	  appelsager	  fra	  Nordirland	  

og	  Skotland.	  Denne	  domstol	  medtages	  i	  den	  følgende	  komparative	  analyse,	  for	  at	  give	  

et	  retvisende	  billede	  af	  det	  samlede	  domstolssystem	  med	  en	  domstol	  i	  sidste	  instans.	  

I	  UK	  er	  der	  en	  klar	  opdeling	  af	  civil-‐	  og	  strafferet	  blandt	  domstolene.	  Alle	  de	  britiske	  

domstole	  er	  således	  begrænset	  i	  deres	  fagområde	  inden	  for	  enten	  civil-‐	  eller	  strafferet	  

med	  undtagelse	  af	  Supreme	  Court.	  Der	  er	  endvidere	  flere	  niveauer	  i	  den	  hierarkiske	  

opbygning	  af	  domstolssystemet,	  da	  både	  første	  instans	  og	  appelinstans	  findes	  på	  flere	  

niveauer	  jf.	  afsnit	  2.2.1.3.	  

	  

2.2.1.1 	  Første	  instans	  

2.2.1.1.1 Domstol	  i	  første	  instans	  med	  begrænset	  fagområde	  

2.2.1.1.1.1 The	  magistrates’	  court	  
Magistrates’	  court	  er	  den	  laveste	  strafferetlige	  domstol	  i	  første	  instans,	  og	  behandler	  

primært	  straffesager,	  der	  er	  begrænset	  af	  straffesagens	  karakter.	  Det	  indebærer	  sager	  

som	  lommetyveri,	  overfald	  og	  færdselsovertrædelser.	  Strafferammen	  går	  fra	  en	  bøde	  

til	  seks	  måneders	  fængsel	  (Barker	  2007:52).	  

Herudover	  behandler	  magistrates’	  court	  civile	  sager,	  der	  blandt	  andet	  omhandler	  

restskat	  i	  mindre	  størrelser,	  enkelte	  familieretssager	  samt	  spiritusbevillinger	  (UK	  

Minestry	  of	  Justice	  2011).	  

Juvenile	  court	  er	  en	  del	  af	  magistrates’	  court,	  og	  behandler	  sager,	  der	  involverer	  

mindreårige	  (Barker	  2007:55).	  

Der	  er	  omkring	  330	  (2011)	  magistrates’	  courts	  i	  England	  og	  Wales	  (Judicial	  Office	  

2011),	  og	  maistrates’	  court	  er	  således	  en	  lokal	  domstol.	  
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2.2.1.1.1.2 The	  county	  court	  
County	  court	  er	  den	  laveste	  civile	  domstol	  i	  første	  instans	  i	  domstolshierarkiet.	  Den	  

behandler	  mindre	  civile	  sager.	  Typiske	  sager	  omhandler	  blandt	  andet	  inkassosager,	  

personskade,	  tinglysning	  	  skiftesager	  og	  familieretssager	  ved	  adoption	  og	  skilsmisse	  

(UK	  Minestry	  of	  Justice	  2011)	  (Gillespie	  2009:186)	  (Land	  Registration	  Act	  1925).	  

Sager	  som	  inddrivelse	  af	  gæld	  og	  skiftesager	  er	  ofte	  afgrænset	  af	  et	  beløb	  (Barker	  

2007:47).	  	  

Hver	  county	  court	  repræsenterer	  et	  geografisk	  afgrænset	  område	  hvorfra	  domstolen	  

behandler	  sager,	  og	  er	  derved	  som	  magistrates’	  court	  også	  en	  lokal	  domstol.	  Der	  er	  

omkring	  197	  county	  courts	  i	  UK	  (2011)	  (Net	  Lawman	  Ltd.	  2011).	  

	  

2.2.1.1.1.3 The	  Crown	  Court	  
Crown	  Court	  behandler	  sager	  i	  første	  instans,	  der	  involverer	  straffesager	  af	  grov	  

karakter	  så	  som	  mord,	  voldtægt	  og	  røveri.	  Ydermere	  behandler	  Crown	  Court	  	  

appelsager	  fra	  magistrates’	  court,	  og	  fungerer	  dermed	  også	  som	  intermediær	  

appelinstans.	  

Der	  er	  77	  Crown	  Courts	  placeret	  over	  hele	  England	  og	  Wales.	  Domstolen	  findes	  dog	  

kun	  med	  stort	  begyndelsesbogstav	  (Gillespie	  2009:187)	  (Judicial	  Office	  2011),	  og	  

antages	  dermed	  ikke	  for	  at	  være	  lokal	  domstol	  i	  samme	  omfang	  som	  magistrates’	  

court	  og	  county	  court.	  

	  

2.2.1.1.1.4 The	  High	  Court	  of	  Justice	  
Denne	  domstol,	  der	  fremover	  refereres	  til	  som	  High	  Court,	  består	  af	  tre	  afdelinger;	  

Queen’s	  Bench	  Division,	  Chancery	  Division	  og	  Family	  Division.	  Alle	  tre	  afdelinger	  i	  High	  

Court	  har	  en	  Divisional	  Court,	  der	  behandler	  appelsager	  fra	  lavere	  instanser.	  

	  

2.2.1.1.1.4.1 The	  Queen’s	  Bench	  Division	  (QBD)	  
QBD	  er	  den	  største	  af	  de	  tre	  afdelinger.	  Afdelingens	  primære	  fagområde	  er	  sager	  i	  

første	  instans	  vedrørende	  erstatningskrav,	  inddrivelse	  af	  gæld	  og	  ejendomssager.	  Den	  
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påtager	  sig	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  kun	  sager	  med	  et	  søgsmål	  på	  mere	  end	  15.000	  pund	  (UK	  

Minestry	  of	  Justice	  2011).	  Sager	  med	  et	  søgsmål	  derunder	  behandles	  af	  county	  court.	  

QBD	  indeholder	  yderligere	  fire	  underafdelinger;	  	  

• the	  Commercial	  Court,	  der	  primært	  behandler	  sager	  angående	  international	  

handel,	  sager	  der	  involverer	  bankvæsenet	  samt	  forsikringssager,	  	  

• the	  Admiralty	  Court,	  der	  behandler	  sager	  angående	  søfart,	  

• the	  Technology	  and	  Construction	  Court,	  der	  behandler	  sager	  inden	  for	  

byggebranchen,	  

• the	  Divisional	  Court,	  der	  behandler	  appelsager	  fra	  magistrates’	  courts	  og	  Crown	  

Court	  (Slapper	  and	  Kelly	  2010:164)	  (UK	  Minestry	  of	  Justice	  2011).	  

	  

2.2.1.1.1.4.2 The	  Chancery	  Division	  
Denne	  afdeling	  af	  High	  Court	  behandler	  sager	  i	  første	  instans,	  der	  primært	  omhandler	  

handel,	  konkurssager,	  skiftesager,	  ophør	  af	  selskaber	  samt	  immaterielret.	  Der	  er	  fire	  

afdelinger	  til	  at	  tage	  sig	  af	  dette.	  Dette	  er	  Chancery	  Chambers,	  Bankruptcy,	  Companies	  

Court	  og	  Patents	  Court	  (UK	  Minestry	  of	  Justice	  2011).	  	  	  

The	  Divisional	  Court	  under	  Chancery	  Division	  behandler	  appelsager	  fra	  county	  courts	  

(Judicial	  Office	  2011)	  (Slapper	  and	  Kelly	  2010:164).	  

	  

2.2.1.1.1.4.3 The	  Family	  Division	  
Family	  Division	  behandler	  familieretssager	  i	  første	  instans,	  der	  omfatter	  skilsmisse,	  

separation,	  adoption,	  børne-‐	  og	  ungdomssager,	  værgemål	  og	  arveret.	  

Endvidere	  behandler	  Family	  Division	  appelsager	  fra	  magistrates’	  courts	  og	  county	  

courts	  i	  familieretssager	  (UK	  Minestry	  of	  Justice	  2011).	  

	  

	  



	   22	  

2.2.1.2 	  Appel	  

2.2.1.2.1 Intermediær	  appelinstans	  

2.2.1.2.1.1 The	  Court	  of	  Appeal	  
Den	  officielle	  intermediære	  appelinstans	  i	  UK	  er	  Court	  of	  Appeal.	  Den	  er	  opdelt	  i	  en	  

civil	  afdeling	  og	  straffeafdeling.	  Begge	  afdelinger	  kan	  fastholde,	  ændre	  eller	  omstøde	  

en	  sag	  appelleret	  fra	  en	  lavere	  domstol,	  eller	  erklære	  ny	  retssag	  (Barker	  2007:48-‐49).	  	  

Den	  civile	  afdeling	  behandler	  appelsager	  fra	  High	  Court	  og	  county	  courts.	  

Straffeafdelingen	  behandler	  sager	  appelleret	  fra	  Crown	  Court	  og	  High	  Court	  (Barker	  

2007:44+48).	  

Desuden	  er	  der,	  som	  nævnt,	  flere	  britiske	  domstole	  der	  både	  agerer	  som	  første	  instans	  

og	  intermediær	  appelinstans;	  Crown	  Court	  og	  High	  Court.	  

	  

2.2.1.2.2 Sidste	  appelinstans	  

2.2.1.2.2.1 The	  Supreme	  Court	  
UK’s	  øverste	  domstol	  er	  Supreme	  Court.	  Domstolens	  fagområde	  dækker	  over	  

appelsager	  fra	  England,	  Wales	  og	  Nordirland	  i	  straffesager,	  og	  appelsager	  fra	  England,	  

Wales,	  Nordirland	  og	  Skotland	  i	  civile	  sager.	  Endvidere	  behandler	  domstolen	  sager	  af	  

samfundsmæssig	  vigtig	  karakter,	  og	  det	  er	  domstolens	  rolle,	  at	  opretholde	  og	  udvikle	  

britisk	  lov	  (Slapper	  and	  Kelly	  2010:172).	  	  

Sager	  kan	  appelleres	  fra	  High	  Court	  og	  Court	  of	  Appeal	  til	  Supreme	  Court.	  
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2.2.1.3 	  Hierarkisk	  opbygning	  af	  det	  britiske	  domstolssystem	  

	  

Figur	  1	  

	  

2.2.2 USA	  
Det	  amerikanske	  domstolssystem	  afbilder	  føderalismen	  i	  USA,	  da	  det	  består	  af	  to	  dele;	  

det	  føderale	  system	  og	  de	  delstatslige	  systemer.	  Begge	  dele	  er	  opbygget	  på	  omtrent	  

samme	  måde,	  med	  en	  eller	  flere	  domstole	  i	  første	  instans,	  en	  intermediær	  

appelinstans	  og	  en	  sidste	  appelinstans.	  

I	  Konstitution	  fra	  1789	  beskrives	  de	  føderale	  domstole	  og	  den	  føderale	  lovgivning.	  Art.	  

1,	  nr.	  10	  i	  Konstitutionen	  og	  det	  10.	  tillæg	  i	  ’the	  Bill	  of	  Rights’	  afgrænser	  delstaternes	  

lovgivning,	  og	  definerer	  derved	  hvad	  den	  føderale	  lovgivning	  dækker	  over:	  

	  (den	  amerikanske	  Konstitution	  1789,	  	  
gengivet	  af	  National	  Archives	  and	  Records	  Administration)	  
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Derved	  er	  den	  amerikanske	  lovgivning	  opdelt	  i	  føderal	  lovgivning,	  der	  behandler	  

sager	  for	  hele	  USA	  på	  udvalgte	  områder	  og	  delstatslig	  lovgivning,	  der	  afviger	  fra	  

delstat	  til	  delstat,	  da	  hver	  enkelte	  delstat	  har	  sin	  egen	  konstitution.	  

USA	  er	  føderalt	  inddelt	  i	  11	  retskredse	  (circuits)	  (Administration	  Office	  of	  the	  US	  

Courts	  2011:)	  og	  endvidere	  i	  94	  retsdistrikter	  (judicial	  districts).	  Hvert	  retsdistrikt	  er	  

herudover	  inddelt	  i	  ’regioner’	  (counties),	  som	  indeholder	  byer	  og	  yderligere	  i	  lokale	  

inddelinger	  (municipalities).	  Dette	  fremgår	  af	  domstolenes	  navne,	  føderalt	  som	  

delstatsligt.	  

	  

2.2.2.1 	  Det	  føderale	  domstolssystem	  

Art	  3,	  nr.	  1	  i	  Konstitutionen	  beskriver	  den	  øverste	  domstol	  i	  USA:	  	  

	  

	  (den	  amerikanske	  Konstitution	  1987,	  	  
gengivet	  af	  National	  Archives	  and	  Records	  Administration)	  

	  
	  

I	  the	  Judiciary	  Act	  1789	  etableres	  yderligere	  en	  føderal	  domstol	  i	  første	  instans	  og	  en	  

appelinstans	  (the	  Judiciary	  Act	  1798,	  gengivet	  af	  National	  Archives	  and	  Records	  

Administration).	  

Det	  føderale	  domstolssystem	  består	  herved	  af	  U.S.	  district	  court	  som	  generel	  domstol	  i	  

første	  instans,	  U.S.	  Court	  of	  Appeals	  som	  intermediær	  appelinstans	  og	  U.S.	  Supreme	  

Court	  som	  sidste	  appelinstans.	  Der	  er	  således	  tre	  niveauer	  i	  den	  hierarkiske	  

opbygning	  jf.	  afsnit	  2.2.2.3.	  

De	  føderale	  fagområder	  dækker	  over	  det,	  der	  er	  formuleret	  i	  Konstitutionen,	  og	  det,	  

der	  vedtages	  af	  Kongressen	  som	  den	  lovgivende	  magt.	  Fagområderne	  indbefatter	  

sager,	  der	  kan	  være	  konstitutionsstridige,	  sager	  hvor	  den	  føderale	  regering	  er	  

involveret,	  uoverensstemmelser	  delstaterne	  imellem,	  skatter	  og	  afgifter	  i	  forbindelse	  
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med	  handel	  mellem	  delstaterne	  samt	  sager	  omhandlende	  konkurser,	  ophavsret	  og	  

patenter	  (det	  juridiske	  udvalg	  i	  Repræsentanternes	  Hus).	  

	  

2.2.2.1.1 Første	  instans	  

2.2.2.1.1.1 Domstol	  i	  første	  instans	  med	  generelt	  fagområde	  

2.2.2.1.1.1.1 The	  U.S.	  district	  court	  
Der	  er	  94	  føderale	  domstole	  i	  første	  instans,	  en	  i	  hvert	  retsdistrikt,	  ved	  navn	  U.S.	  

district	  court,	  ofte	  blot	  refereret	  til	  som	  district	  court	  (i	  afhandlingen	  fortsat	  som	  U.S.	  

district	  court).	  Der	  er	  mindst	  én	  placeret	  i	  hver	  delstat,	  og	  nogle	  delstater	  har	  op	  til	  fire	  

U.S.	  district	  courts.	  Alle	  føderale	  lovovertrædelser	  jf.	  afsnit	  2.2.2.1	  behandles	  af	  U.S.	  

district	  court,	  bortset	  fra	  de	  sager,	  der	  er	  konstitutionsstridige,	  som	  anlægges	  ved	  U.S.	  

Supreme	  Court	  (Grant	  2004:132).	  

Bankruptcy	  court	  er	  en	  separat	  domstol	  i	  første	  instans	  under	  U.S.	  district	  court,	  der	  

med	  begrænset	  fagområde	  behandler	  konkurssager,	  samt	  inddrivelse	  af	  gæld.	  Sager	  

fra	  bankruptcy	  court	  kan	  appelleres	  til	  U.S.	  district	  court	  (Administration	  Office	  of	  the	  

US	  Courts	  2011).	  

	  

2.2.2.1.2 Appel	  

2.2.2.1.2.1 Intermediær	  appelinstans	  

2.2.2.1.2.1.1 The	  U.S.	  Court	  of	  Appeals	  
Til	  hver	  af	  de	  11	  retskredse	  er	  tilknyttet	  en	  føderal	  appelinstans,	  ofte	  refereret	  til	  som	  

’circuit	  court’	  (i	  afhandlingen	  fortsat	  som	  U.S.	  Court	  of	  Appeals)	  (Grant	  2004:132).	  

Domstolen	  behandler	  appelsager	  fra	  de	  U.S.	  district	  courts,	  der	  er	  placeret	  i	  den	  givne	  

retskreds.	  	  
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2.2.2.1.2.2 Sidste	  appelinstans	  

2.2.2.1.2.2.1 The	  U.S.	  Supreme	  Court	  	  
U.S.	  Supreme	  Court	  er	  USA’s	  sidste	  appelinstans.	  Domstolens	  primære	  opgave	  har	  

siden	  1803	  med	  sagen	  Marbury	  vs.	  Madison1	  været	  at	  afvise	  love,	  der	  er	  

konstitutionsstridige.	  Den	  behandler	  dermed	  sager,	  der	  omhandler	  fortolkningen	  af	  

Konstitutionen,	  samt	  sager,	  der	  involverer	  flere	  delstater	  og	  yderligere	  appelsager	  af	  

særlig	  vigtig	  karakter	  (Roberson	  et	  al.	  2010:31).	  

U.S.	  Supreme	  Court	  behandler	  færre	  end	  2	  %	  af	  de	  sager,	  der	  anlægges	  ved	  det	  

føderale	  domstolssystem	  om	  året	  (Grant	  2004:132).	  

	  

2.2.2.2 	  Det	  delstatslige	  domsstolssystem	   	  

Det	  delstatslige	  domstolssystem,	  hvis	  man	  kan	  tale	  om	  sådan	  et,	  er	  yderst	  heterogent,	  

da	  alle	  delstater	  har	  individuelle	  domstolssystemer,	  hvor	  ikke	  to	  er	  ens.	  Det	  er	  således	  

svært	  at	  generalisere	  på	  så	  varierende	  systemer,	  men	  der	  kan	  uddrages	  nogle	  

fællestræk.	  Fællestrækkene	  er	  konkluderet	  ved	  en	  sammenligning	  af	  alle	  de	  domstole	  

i	  de	  respektive	  delstater,	  der	  deler	  navn.	  

Alle	  delstaterne	  har	  en	  domstol	  i	  sidste	  instans,	  en	  eller	  flere	  intermediære	  

appelinstanser	  og	  en	  eller	  flere	  domstole	  i	  første	  instans	  jf.	  bilag	  1.	  De	  fleste	  sager	  

afgøres	  ved	  en	  domstol	  i	  første	  instans	  (Grant	  2004:131)	  (NCSC	  2011).	  

Delstaternes	  lovgivning	  omfatter	  de	  fagområder,	  der	  ikke	  nævnes	  i	  art.	  1,	  nr.	  10	  ifølge	  

det	  10.	  tillæg	  i	  Konstitutionen.	  Dette	  indebærer	  blandt	  andet	  strafferet,	  ejendomsret,	  

skifteret,	  arveret,	  tort2,	  kontrakter,	  færdselsovertrædelser,	  personskade	  samt	  

familieret	  (Scheb	  and	  Scheb	  2010:45)	  (Ashbee	  and	  Ashford	  1999:54).	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Sagen	  Marbury	  vs.	  Madison	  er	  en	  milepæl	  i	  U.S.	  Supreme	  Courts	  historie	  og	  udvikling,	  
da	  domstolen	  for	  første	  gang	  gjorde	  gældende,	  at	  den	  havde	  monopol	  på	  retten	  til	  at	  
erklære	  føderal	  –	  og	  delstatslovgivning	  for	  konstitutionsstridig	  (Roberson	  et	  al.	  
2010:31).	  

2	  Ifølge	  Erstatningsansvarsloven	  §	  26:	  “retsstridig	  krænkelse	  af	  en	  andens	  frihed,	  fred,	  
ære	  eller	  person”	  (Erstatningsansvarsloven	  2005).	  
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2.2.2.2.1 Første	  instans	  

2.2.2.2.1.1 Domstol	  i	  første	  instans	  med	  generelt	  fagområde	  	  
Alle	  delstater	  har	  mindst	  en	  domstol	  i	  første	  instans	  (NCSC	  2011).	  De	  fleste	  af	  

delstaternes	  generelle	  domstole	  i	  første	  instans	  er	  district	  courts	  (ikke	  at	  forveksle	  

med	  U.S.	  district	  court),	  og	  forekommer	  i	  31	  af	  delstaterne.	  19	  af	  delstaterne	  har	  en	  

circuit	  court	  (ikke	  at	  forveksle	  med	  U.S.	  Court	  of	  Appeals)	  og	  16	  af	  delstaterne	  har	  en	  

superior	  court.	  De	  er	  alle	  lokale	  domstole	  (NCSC	  2011).	  

Det	  generelle	  fagområde	  blandt	  disse	  domstole	  er	  altomspændende	  sager.	  De	  

behandler	  både	  civile	  sager	  og	  straffesager,	  og	  behandler	  primært	  sager	  af	  samme	  

karakter	  som	  de	  begrænsede	  domstole,	  men	  hvor	  civilsager	  begrænses	  af	  beløbet	  (fx	  

ved	  erstatningskrav	  eller	  skiftesager)	  og	  straffesager	  begrænses	  af	  straffesagens	  

karakter.	  

Det	  der	  adskiller	  district	  court,	  circuit	  court	  og	  superior	  court	  er	  hvilken	  delstat	  de	  er	  

placeret	  i,	  og	  ikke	  deres	  jurisdiktion.	  De	  kan	  altså	  antages	  som	  værende	  synonymer	  af	  

hinanden	  (i	  denne	  afhandling),	  og	  behandles	  således	  i	  i-‐Term	  under	  det	  generelle	  

begreb	  ’court	  of	  first	  instance’.	  

Circuit	  refererer	  til	  de	  områder	  hver	  delstat	  er	  inddelt	  i,	  og	  afviger	  dermed	  fra	  de	  11	  

retskredse	  (der	  også	  kaldes	  circuits)	  som	  USA	  er	  inddelt	  i	  (Administration	  Office	  of	  

the	  US	  Courts	  2011).	  Det	  er	  oftest	  tilfældet,	  at	  en	  delstat	  har	  enten	  en	  district,	  superior	  

eller	  circuit	  court,	  men	  i	  flere	  tilfælde	  er	  der	  to	  af	  de	  førnævnte	  domstole	  i	  samme	  

delstat.	  Her	  opdeles	  fagområdet	  yderligere,	  men	  da	  afhandlingen	  er	  en	  generalisering,	  

fokuseres	  der	  i	  diskussionen	  på,	  at	  de	  har	  samme	  fagområde	  og	  funktion.	  

	  

2.2.2.2.1.2 Domstol	  i	  første	  instans	  med	  begrænset	  fagområde	  
Størstedelen	  af	  delstaterne	  har	  en	  eller,	  som	  oftest,	  flere	  domstole	  i	  første	  instans	  med	  

begrænset	  fagområde.	  De	  primære	  begrænsede	  domstole	  er	  municipal	  court	  i	  25	  

delstater,	  probate	  court	  i	  14	  af	  delstaterne	  samt	  family	  court,	  der	  findes	  i	  11	  delstater	  

jf.	  bilag	  1.	  De	  er	  alle	  lokale	  domstole	  (NCSC	  2011).	  

Probate	  court	  behandler	  skiftesager.	  Municipal	  court	  behandler	  straffesager,	  der	  ikke	  

er	  begrænset	  af	  straffesagens	  karakter	  samt	  færdselsovertrædelser.	  Navnet	  refererer	  
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til	  de	  municipalities	  (lokale	  inddelinger)	  mange	  delstaters	  ’circuits’	  er	  opdelt	  i.	  Family	  

court	  behandler	  familieretssager.	  

Endvidere	  er	  der	  adskillige	  tilfælde	  af	  begrænsede	  domstole,	  der	  kun	  er	  en	  enkelt	  eller	  

få	  af.	  Dette	  forekommer	  i	  langt	  de	  fleste	  delstater.	  Som	  eksempel	  kan	  gives	  city	  courts,	  

der	  findes	  i	  fem	  delstater	  og	  chancery	  courts,	  der	  findes	  i	  tre	  delstater	  (NCSC	  2011).	  

	  

2.2.2.2.2 Appel	  

2.2.2.2.2.1 Intermediær	  appelinstans	  
38	  af	  delstaterne	  i	  USA	  har	  en	  intermediær	  appelinstans.	  De	  fleste	  delstaters	  

intermediære	  appelinstans	  er	  Court	  of	  Appeals.	  I	  enkelte	  delstater	  er	  Court	  of	  Appeals	  

inddelt	  i	  en	  civil	  afdeling	  og	  en	  straffeafdeling	  (NCSC	  2011).	  

Generelt	  behandler	  Court	  of	  Appeals	  civile	  sager	  og	  straffesager	  appelleret	  fra	  en	  

lavere	  instans,	  og	  kan	  fastholde,	  ændre	  eller	  omstøde	  sager	  (Roberson	  et	  al.	  2010:27).	  

Det	  fremgår	  ikke	  af	  den	  hierarkiske	  opbygning,	  hvor	  domstolene	  i	  første	  instans	  

appellerer	  til	  jf.	  afsnit	  2.2.2.3.	  Dette	  er	  fravalgt,	  da	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  give	  et	  

retvisende	  billede	  af	  appelprocesserne,	  på	  grund	  af	  det	  heterogene	  aspekt.	  	  

	  

2.2.2.2.2.2 Sidste	  appelinstans	  
Den	  principielle	  øverste	  domstol	  for	  delstaterne	  er	  den	  føderale	  appelinstans;	  U.S.	  

Supreme	  Court.	  Den	  er	  beskrevet	  i	  Konstitutionen	  som	  den	  øverste	  domstol	  i	  USA	  jf.	  

afsnit	  2.2.2,	  og	  vil	  derfor	  altid	  være	  regelsættende.	  	  

Sager	  kan	  appelleres	  til	  U.S.	  Supreme	  Court,	  men	  det	  er	  kun,	  hvis	  sagen	  omhandler	  

føderale	  tvister	  (Roberson	  et	  al.	  2010:28).	  

Alle	  delstater,	  med	  undtagelse	  af	  Maryland,	  har	  en	  delstatslig	  Supreme	  Court,	  der	  er	  

den	  sidste	  appelinstans	  i	  alle	  delstater3.	  Supreme	  Courts	  primære	  fagområde	  er,	  at	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3Med	  undtagelde	  af	  delstaten	  New	  York,	  hvor	  Supreme	  Court	  er	  en	  generel	  domstol	  i	  
første	  instans.	  Den	  øverste	  domstol	  i	  New	  York	  er	  Court	  of	  Appeals.	  Den	  øverste	  
domstol	  hedder	  i	  delstaterne	  Maine	  og	  Massachusetts	  Supreme	  Judicial	  Court.	  
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behandle	  sager	  fra	  de	  underliggende	  domstole	  i	  samme	  delstat.	  Ydermere	  behandler	  

Supreme	  Court	  sager,	  hvor	  der	  er	  tvivl	  om	  konstitutionsstridighed.	  Alle	  sager	  afsagt	  af	  

Supreme	  Court	  er	  bindende	  for	  alle	  andre	  domstole	  i	  samme	  delstat.	  Under	  1	  %	  af	  alle	  

sager	  indbringes	  for	  Supreme	  Court,	  da	  de	  fleste	  sager	  behandles	  af	  lavere	  instanser.	  

High	  Court	  bruges	  ofte	  som	  betegnelse	  for	  de	  øverste	  domstole	  i	  delstaterne	  (i	  de	  

fleste	  tilfælde	  Supreme	  Court)	  (Fuglede	  2008:10)	  (Kelly	  2005:Death	  not	  be	  Proud),	  

ikke	  at	  forveksle	  med	  den	  britiske	  High	  Court	  of	  Justice.	  

	  

2.2.2.3 	  Hierarkisk	  opbygning	  af	  det	  amerikanske	  domstolssystem	  

	  

Figur	  2	  

	  

2.2.2.4 	  Fugledes	  domstolssystem	  

Jeg	  har	  anvendt	  Fugledes	  opstilling	  af	  det	  amerikanske	  domstolssystem	  jf.	  bilag	  2,	  da	  

Fuglede	  som	  den	  umiddelbart	  eneste	  gengiver	  domstolssystemet	  på	  dansk,	  hvilket	  

bidrager	  til	  oversættelsesdiskussionen.	  Fuglede	  har	  i	  sin	  figur	  opstillet	  det	  delstatslige	  

og	  det	  føderale	  system	  sammen,	  hvor	  det	  delstatslige	  system	  indeholder	  syv	  niveauer	  

inklusiv	  U.S.	  Supreme	  Court.	  
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Jeg	  vurderer	  ikke,	  at	  Fugledes	  opbygning	  af	  det	  delstatslige	  system	  stemmer	  overens	  

med	  flertallet	  af	  delstaterne.	  For	  det	  første	  er	  det	  ikke	  nødvendigvis	  Skifteret,	  der	  er	  

den	  laveste	  domstol	  i	  alle	  delstater,	  da	  ikke	  alle	  delstater	  har	  en	  skifteret.	  Dette	  må	  

dog	  formodes	  at	  være	  en	  generaliseret	  fremstilling	  af,	  at	  mange	  delstater	  har	  

begrænsede	  domstole	  i	  første	  instans.	  	  

Det	  er	  endvidere	  ikke	  muligt	  at	  læse	  ud	  fra	  skemaet,	  hvad	  der	  adskiller	  City	  Trial	  

Courts,	  County	  Trial	  Courts	  og	  State	  Trial	  Courts,	  bortset	  fra	  deres	  respektive	  

niveauer.	  Det	  er	  desuden	  kun	  få	  delstater4	  der	  har	  flere	  end	  fire	  niveauer	  i	  deres	  

system,	  som	  det	  ellers	  er	  tilfældet	  i	  Fugledes	  system.	  	  

Der	  kan	  konkluderes	  ud	  fra	  interviewet	  jf.	  Bilag	  3,	  at	  Fuglede,	  hvis	  der	  var	  mulighed	  

for	  det,	  ville	  lave	  skemaet	  om,	  da	  Fuglede	  også	  selv	  vurderer,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  optimal	  

fremstilling	  af	  de	  delstatslige	  domstole.	  Dog	  fremhæver	  han,	  at	  hans	  formål	  med	  

skemaet	  har	  været	  at	  fremhæve,	  at	  det	  amerikanske	  domstolssystem	  kun	  er	  todelt,	  

når	  det	  handler	  om	  konstitutionsstridigheder,	  hvilket	  også	  illustreres	  ved	  at	  U.S.	  

Supreme	  Court	  er	  den	  øverste	  domstol	  i	  begge	  systemer,	  men	  at	  der	  derudover	  ikke	  er	  

fælles	  domstole	  i	  de	  to	  systemer.	  Jeg	  er	  enig	  med	  Fuglede	  i	  denne	  fremstilling,	  som	  

også	  kan	  konkluderes	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  fremstilling.	  

Fugledes	  fremstilling	  samt	  interviewet	  inddrages	  yderligere	  i	  diskussionen.	  

	  

2.2.3 Danmark	  
Ifølge	  retsplejelovens	  §1	  (2010)	  og	  Politi-‐	  og	  Domstolsreformen	  §	  1	  (2006)	  er	  de	  

almindelige	  domstole	  i	  Danmark	  byretterne,	  landsretterne,	  Højesteret,	  Sø-‐	  og	  

Handelsretten	  og	  Tinglysningsretten.	  

I	  1919	  afskaffedes	  Kriminal-‐	  og	  Politiretten	  (der	  varetog	  straffesager),	  og	  

jurisdiktionen	  blev	  fordelt	  mellem	  byretterne	  og	  landsretterne.	  Politi-‐	  og	  

Domstolsreformen	  fra	  2006	  har	  medført	  at	  byretten	  er	  den	  primære	  domstol	  i	  første	  

instans,	  og	  landsretten	  den	  intermediære	  appelinstans	  (hvor	  landsretten	  før	  varetog	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4	  Texas,	  Alabama,	  Mississippi,	  South	  Carolina,	  Ohio	  og	  Massachuts	  har	  fem	  niveauer	  i	  
deres	  helholdsvise	  domstolssystemer,	  Georgia	  har	  seks	  niveauer,	  mens	  New	  York	  har	  
syv	  (NCSC	  2011:).	  
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civile	  sager	  og	  straffesager,	  der	  var	  afgrænset	  af	  sagens	  omfang)	  (Politi-‐	  og	  

Domstolsreform	  2006).	  Reformen	  har	  ydermere	  medført	  en	  sammenlægning	  af	  

retskredse	  fra	  82	  til	  24.	  

	  

2.2.3.1 	  Første	  instans	  

2.2.3.1.1 Domstol	  i	  første	  instans	  med	  generelt	  fagområde	  

2.2.3.1.1.1 Byretterne	  	  
Byretten	  er	  den	  generelle	  domstol	  i	  første	  instans	  i	  Danmark.	  Hver	  retskreds	  har	  en	  

byret,	  der	  udmunder	  i	  24	  byretter.	  Byretten	  er	  således	  en	  lokal	  domstol.	  Alle	  sager,	  

med	  undtagelse	  af	  søret,	  handelsret	  og	  tinglysning	  begynder	  her,	  med	  mindre	  det	  er	  

sager	  af	  særlig	  samfundsmæssig	  eller	  grov	  karakter,	  eller	  sager,	  der	  vedrører	  

Grundloven	  (Domstolsstyrelsen	  2011).	  	  

Ud	  over	  civile	  sager	  og	  straffesager	  behandler	  byretten	  også	  skifte-‐,	  foged-‐	  og	  

auktionssager	  i	  dertilhørende	  domstole	  (bortset	  fra	  i	  København,	  Lyngby,	  

Frederiksberg	  og	  Glostrup	  jf.	  Afsnit	  2.2.3.1.2.1).	  

Skifteretten,	  som	  del	  af	  byretten,	  behandler	  skifte	  af	  dødsbo,	  bodeling	  i	  forbindelse	  

med	  skilsmisse,	  inddrivelse	  af	  gæld,	  betalingsstandsning	  og	  konkursbo.	  

Fogedretten,	  som	  del	  af	  byretten,	  behandler	  tvangsgennemførelse	  af	  krav.	  Dette	  kan	  

både	  være	  krav	  om	  betaling	  af	  penge,	  krav	  om	  at	  få	  en	  ting	  udleveret	  eller	  udsættelse	  

af	  lejemål	  (Domstolsstyrelsen	  2011).	  

	  

2.2.3.1.2 Domstol	  i	  første	  instans	  med	  begrænset	  fagområde	  	  

2.2.3.1.2.1 Sø-	  og	  Handelsretten	  	  
Sø-‐	  og	  Handelsretten	  har	  begrænset	  fagområde,	  og	  er	  opdelt	  i	  to	  afdelinger;	  

Retsafdelingen	  og	  Skifteafdelingen.	  

Retsafdelingen	  tager	  sig	  af	  sager	  vedrørende	  erhvervslivet.	  Dette	  indebærer	  

internationale	  sager,	  EF-‐	  sager	  om	  varemærker	  og	  design,	  markedsførings-‐,	  

varemærke-‐,	  design-‐,	  patent-‐	  og	  konkurrencesager	  (Retsplejeloven	  2010:§225).	  
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Skifteafdelingen	  behandler	  sager,	  der	  vedrører	  konkurs,	  betalingsstandsning,	  

tvangsakkord,	  gældssanering,	  konkursbegæringer	  og	  tvangsopløsning	  af	  aktie-‐	  og	  

anpartsselskaber.	  Den	  svarer	  derved	  til	  skifteretten	  under	  byretten,	  men	  behandler	  

kun	  sager	  i	  de	  områder,	  der	  er	  henlagt	  under	  Københavns	  byret,	  retten	  på	  

Frederiksberg	  og	  retterne	  i	  Glostrup	  og	  Lyngby	  (Konkursloven	  2011:§4).	  

2.2.3.1.2.2 Tinglysningsretten	  
Tinglysningsretten	  er	  placeret	  i	  Hobro.	  Her	  sikres	  en	  rettighed	  over	  en	  erhvervet	  

genstand	  ved	  offentlig	  registrering.	  Dette	  kan	  både	  være	  tinglysning	  af	  fast	  ejendom,	  

bil,	  andel	  i	  boligselskab	  samt	  rettigheder	  over	  en	  virksomheds	  aktiver.	  

Tinglysningsretten	  behandler	  tinglysning	  for	  hele	  landet	  (Domstolsstyrelsen	  2011)	  

(Tinglysningsloven	  2001:§1	  og	  §43).	  

	  

2.2.3.2 Appel	  

2.2.3.2.1 Intermediær	  appelinstans	  

2.2.3.2.1.1 Landsretterne	  
Den	  intermediære	  appelinstans	  i	  Danmark	  er	  opdelt	  i	  to	  afdelinger;	  Østre	  Landsret	  i	  

København	  og	  Vestre	  Landsret	  i	  Viborg.	  Østre	  Landsret	  dækker	  over	  hele	  Sjælland	  og	  

øerne.	  Vestre	  Landsret	  dækker	  over	  Jylland.	  Landsretterne	  adskiller	  sig	  umiddelbart	  

kun	  ved	  geografi,	  og	  deler	  dermed	  både	  fagområde	  og	  funktion.	  De	  fungerer	  som	  

intermediær	  appelinstans	  for	  byretterne	  og	  Tinglysningsretten.	  Samtidig	  behandler	  

de	  sager	  af	  principiel	  karakter	  henvist	  fra	  byretten	  	  

Østre	  Landsret	  behandler	  endvidere	  appelsager	  fra	  Skifteafdelingen	  under	  Sø-‐	  og	  

Handelsretten,	  hvor	  begge	  landsretter	  behandler	  appelsager	  fra	  de	  enkelte	  skifte-‐	  og	  

fogedretter	  under	  byretterne	  (Retsplejeloven	  2010:§6)	  (Domstolsstyrelsen	  2011).	  

	  

2.2.3.2.2 	  Sidste	  appelinstans	  

2.2.3.2.2.1 Højesteret	  
Den	  sidste	  instans	  i	  Danmark	  er	  Højesteret.	  Den	  behandler	  appelsager	  i	  sidste	  instans	  

for	  Retsafdelingen	  under	  Sø-‐	  og	  Handelsretten,	  Tinglysningsretten	  og	  skifte-‐	  og	  
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fogedretterne.	  Endvidere	  behandler	  Højesteret	  sager	  af	  særlig	  samfundsmæssig	  

karakter,	  og	  har	  som	  funktion	  at	  træffe	  afgørelser	  i	  sager,	  der	  rejser	  spørgsmål	  af	  

generel	  betydning	  for	  retsanvendelsen	  og	  retsudviklingen	  (Domstolsstyrelsen	  2011).	  

	  

2.2.3.3 	  Hierarkisk	  opbygning	  af	  det	  danske	  domstolssystem	  

	  

Figur	  3	  

	  

2.2.4 Delkonklusion	  
Konkluderende	  deler	  det	  britiske	  og	  amerikanske	  domstolssystem	  træk	  med	  det	  

danske,	  men	  de	  er	  hovedsageligt	  forskellige.	  

For	  det	  første	  adskiller	  systemerne	  sig	  ved	  deres	  opbygning.	  Her	  har	  det	  danske	  og	  

det	  føderale	  system	  flest	  fællestræk,	  hvor	  det	  britiske	  og	  det	  delstatslige	  system	  i	  høj	  

grad	  adskiller	  sig	  fra	  det	  danske,	  ved	  at	  der	  er	  domstole	  i	  første	  instans	  på	  flere	  

niveauer.	  

Endvidere	  er	  der	  i	  det	  britiske	  system	  en	  klar	  opdeling	  af	  civil-‐	  og	  strafferet,	  hvor	  det	  

danske	  system	  kun	  opdeles	  civilt,	  og	  kun	  i	  mindre	  grad.	  

Alle	  domstolssystemerne	  har	  lokale	  domstole	  i	  første	  instans,	  der	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  er	  

benævnt	  deres	  geografiske	  benævnelse.	  
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Det	  amerikanske	  samlede	  system	  adskiller	  sig	  mest	  fra	  det	  danske	  system	  ved	  at	  være	  

todelt	  med	  et	  føderalt	  system	  og	  50	  delstatslige	  systemer.	  

Der	  er	  herved	  en	  del	  fællestræk,	  men	  en	  klar	  adskillende	  opdeling	  af	  fagområder	  samt	  

varierende	  hierarkisk	  opbygning.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  det	  danske	  og	  det	  føderale	  

system	  har	  flest	  fællestræk,	  hvis	  der	  ikke	  medtages	  det	  føderale	  aspekt,	  hvor	  det	  

britiske	  system	  adskiller	  sig	  mest	  fra	  det	  danske.	  
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3 Oversættelsesteori	  
I	  dette	  kapitel	  belyses	  forskellige	  globale	  oversættelsesstrategier,	  der	  efterfølgende	  

relateres	  til	  de	  forskellige	  juridiske	  teksttyper.	  Endvidere	  fremstilles	  Šarčevićs	  

ækvivalensmodel	  for	  efterfølgende	  at	  diskutere	  Newmarks	  lokale	  

oversættelsesstrategier.	  Efterfølgende	  diskuteres	  propriers	  betydning	  ved	  

oversættelse,	  og	  til	  sidst	  konkluderes	  der,	  hvad	  en	  anvendelig	  oversættelsesstrategi	  

indbefatter.	  

	  

3.1 Globale	  oversættelsesstrategier	  
Der	  eksisterer	  to	  globale	  strategier	  inden	  for	  oversættelse;	  kildesprogsorientering	  og	  

målsprogsorientering.	  De	  fleste	  oversættelsesteoretikere	  har	  deres	  fortolkning	  af	  de	  

to	  retninger.	  Newmark	  beskriver	  dem	  som	  semantisk	  og	  kommunikativ	  oversættelse	  

(Newmark	  1988b:46-‐47)	  hvor	  Nida	  beskriver	  dem	  som	  formel	  og	  dynamisk	  

ækvivalens	  (gengivet	  af	  Munday	  2008:184)	  og	  House	  fremstiller	  de	  to	  retninger	  som	  

overt	  og	  covert	  (gengivet	  af	  Munday	  2008:213).	  Alle	  har	  de	  tilfælles,	  at	  den	  første	  

strategi	  fokuserer	  på	  kildeteksten	  som	  det	  primære	  formål,	  hvor	  den	  anden	  strategi	  

har	  større	  fokus	  på	  modtageren.	  

Den	  kildesprogsorienterede	  strategi	  har	  fokus	  på	  kildeteksten,	  og	  afviger	  så	  lidt	  som	  

muligt	  fra	  kildetekstens	  ord,	  sætningsstruktur	  og	  tekststruktur.	  Den	  

målsprogsorienterede	  strategi	  har	  modtageren	  i	  centrum,	  og	  forsøger	  at	  skabe	  den	  

samme	  effekt	  hos	  målsprogsmodtageren	  som	  hos	  kildesprogsmodtageren	  (Newmark	  

1988a:38-‐39),	  der	  giver	  oversætteren	  mulighed	  for	  tilpasning	  af	  målteksten	  til	  

modtageren	  og	  konteksten.	  

Med	  de	  to	  retninger	  følger	  to	  tilgange;	  troskab	  og	  frihed.	  Troskab	  til	  kildeteksten	  ved	  

kildesprogsorientering	  og	  frihed	  til	  at	  tilpasse	  teksten	  til	  modtageren	  ved	  

målsprogsorientering.	  

De	  to	  retninger	  eksisterer	  også	  inden	  for	  juridisk	  oversættelse.	  Juridiske	  oversættere	  

har	  været	  bundet	  af	  princippet	  om	  troskab,	  og	  oversat	  ordret	  som	  den	  eneste	  

mulighed.	  Det	  vigtigste	  var	  at	  genskabe	  kildeteksten	  så	  præcist	  som	  muligt	  (Šarčević	  

2000:16).	  	  
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Senere	  er	  der	  opstået	  en	  mere	  fri	  tilgang	  til,	  hvordan	  juridiske	  tekster	  bør	  oversættes.	  

Det	  giver	  dermed	  mulighed	  for,	  at	  en	  tekst	  kan	  oversættes	  forskelligt	  afhængigt	  af	  

dens	  modtagere.	  I	  dag	  er	  der	  stadig	  en	  todelt	  tilgang	  til	  oversættelse	  af	  juridiske	  

tekster,	  som	  dog	  lyder	  anderledes;	  frihed	  og	  begrænsninger.	  Frihed	  til	  at	  bevæge	  sig	  

væk	  fra	  kildeteksten,	  men	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  at	  juridiske	  ækvivalenter	  bør	  

udpeges	  og	  oversættes	  korrekt	  (Šarčević	  2000:18-‐22).	  Šarčević	  afslutter	  

fremstillingen	  med	  at	  konkludere,	  at	  også	  juridisk	  oversættelse	  er	  kommunikation	  

mellem	  en	  afsender	  og	  en	  modtager,	  og	  argumenterer	  således	  for,	  at	  tilpasning	  til	  

modtageren	  er	  muligt.	  Dermed	  afviser	  Šarčević	  det	  tidligere	  fokus	  inden	  for	  juridisk	  

oversættelse,	  om	  at	  en	  juridisk	  oversættelse	  altid	  børe	  være	  kildesprogsorienteret.	  

Cao	  understøtter	  Šarčevićs	  argument	  ved	  at	  fremhæve,	  at	  kildeorientering	  inden	  for	  

juridisk	  oversættelse	  bør	  revurderes,	  da	  målsprogsfaktorer	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  

oversættelse	  (Cao	  2007:59).	  	  

Jeg	  vurderer,	  som	  Šarčević	  og	  Cao,	  at	  juridisk	  oversættelse	  afhænger	  af	  modtageren	  og	  

yderligere	  af	  hvilken	  teksttype	  der	  søges	  oversat.	  

	  

3.2 Juridiske	  teksttyper	  
Juridisk	  oversættelse	  er	  faglig	  oversættelse.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  relevant	  at	  

definere	  hvilke	  typer	  tekster	  juridisk	  oversættelse	  indebærer.	  	  

Der	  er	  to	  overordnede	  funktioner	  inden	  for	  juridisk	  sprog;	  den	  normative	  funktion	  og	  

den	  informative	  funktion.	  Tekster	  med	  en	  normativ	  funktion	  er	  regelsættende,	  og	  

fastsætter	  normer,	  hvor	  tekster	  med	  en	  informatiov	  funktion	  har	  som	  det	  primære	  

formål	  at	  informere	  (Cao	  2007:10).	  

Šarčević	  opstiller	  tre	  funktioner	  inden	  for	  normative	  og	  informative	  funktioner;	  

præskriptiv,	  præskriptiv/deskriptiv	  og	  deskriptiv	  (Šarčević	  2000:11).	  	  

Cao	  beskriver	  fire	  teksttyper;	  oversættelse	  af	  lovtekster,	  oversættelse	  af	  juridiske	  

tekster	  produceret	  af	  en	  juridisk	  person	  eller	  et	  ministerium,	  oversættelse	  af	  

akademiske	  tekster	  og	  oversættelse	  af	  privatproducerede	  juridiske	  tekster.	  Cao	  

tilføjer	  til	  Šarčevićs	  fremstilling	  kommunikation	  mellem	  jurister/advokater	  og	  deres	  

klienter,	  som	  Šarčević	  ikke	  vurderer	  som	  juridiske	  tekster.	  Dette,	  argumenterer	  Cao	  
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dog,	  er	  den	  primære	  kommunikation	  inden	  for	  juridisk	  sprog,	  og	  bør	  derfor	  også	  tages	  

i	  betragtning	  i	  forbindelse	  med	  juridisk	  oversættelse	  (Cao	  2007:9-‐10).	  

	  

Figur	  4	  på	  baggrund	  af	  Cao	  (2007:9-10)	  og	  Sarcevics	  (2000:11)	  termer	  

	  

Jeg	  vælger	  at	  inddrage	  Caos	  fjerde	  kategori	  ’private	  tekster’,	  da	  domstolene	  kan	  

forekomme	  i	  alle	  de	  ovenstående	  fire	  fremstillede	  teksttyper.	  De	  kan	  indgå	  i	  

foreskrivende	  tekster	  som	  love,	  ved	  at	  deres	  jurisdiktion	  er	  defineret	  i	  lovene	  samt	  

officielle	  juridiske	  tekster	  som	  domsafsigelser.	  Endvidere	  kan	  domstolene	  indgå	  i	  

akademiske	  tekster	  som	  fx	  fremstilling	  af	  domstolssystemet	  og	  endeligt	  i	  private	  

juridiske	  tekster	  som	  eksempelvis	  korrespondance	  mellem	  klient	  og	  advokat.	  	  

Ved	  oversættelse	  af	  domstolene	  er	  det	  essentielt,	  at	  være	  opmærksom	  på	  hvilken	  

teksttype	  målsprogsteksten	  skal	  fungere	  som,	  med	  henblik	  på	  tekstens	  funktion.	  Ved	  

normative	  tekster	  vil	  det	  være	  en	  fordel	  at	  være	  kildesprogsorienteret,	  da	  teksten	  er	  

bindende.	  Hvis	  det	  er	  en	  foreskrivende	  tekst	  som	  fx	  en	  international	  traktat,	  der	  også	  

er	  gældende	  i	  målsproget,	  bør	  der	  søges	  tilsvarende	  domstol	  på	  målsproget,	  hvor	  

oversætteren	  bør	  undersøge,	  hvilken	  domstol,	  der	  er	  tale	  om	  i	  målsprogskulturen.	  

Ved	  informative	  tekster,	  er	  det	  som	  udgangspunkt	  muligt	  at	  oversætte	  domstolen	  

mere	  frit,	  da	  en	  informativ	  teksten	  ikke	  er	  bindende	  i	  samme	  grad	  som	  en	  normativ	  

tekst.	  Det	  vil	  derfor	  ved	  oversættelse	  af	  domstole,	  være	  en	  fordel,	  som	  i	  de	  fleste	  andre	  

oversættelsessammenhænge,	  at	  analysere	  konteksten	  og	  kommunikationssituationen,	  

og	  konkludere	  ud	  fra	  denne,	  hvilken	  type	  oversættelse	  der	  kræves.	  
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3.3 Ækvivalens	  
Foruden	  kommunikationssituationen,	  er	  det	  fordelagtigt	  at	  inddrage	  en	  

ækvivalensdiskussion,	  da	  det	  er	  essentielt	  at	  se	  på	  ækvivalensforholdet	  mellem	  to	  

termer,	  før	  der	  overvejes	  potentielle	  oversættelsesstrategier.	  

Šarčević	  diskuterer	  ækvivalens	  inden	  for	  juridisk	  sprog,	  og	  fremstiller	  her	  

problemstilling	  om,	  hvorvidt	  det	  er	  muligt,	  at	  der	  eksisterer	  en	  ækvivalent	  til	  

kildetermen	  på	  målsproget,	  når	  to	  systemer	  er	  forskellige.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse	  

essentielt	  at	  definere	  ækvivalens.	  Der	  er	  ækvivalens	  mellem	  to	  termer,	  når	  den	  ene	  

term	  kan	  bruges	  til	  at	  oversætte	  den	  anden	  med,	  uden	  at	  der	  går	  mening	  tabt,	  men	  de	  

ikke	  nødvendigvis	  besidder	  præcist	  de	  samme	  træk	  (Šarčević	  2000:234).	  Der	  tales	  

således	  i	  juridisk	  oversættelse	  om	  ækvivalens	  med	  den	  indforståelse,	  at	  ækvivalens	  

ofte	  ikke	  er	  en-‐til-‐en,	  som	  fx	  bil	  –	  car,	  men	  en	  tilsvarende	  term	  på	  målsproget,	  der	  

derfor	  medfører,	  at	  termerne	  ikke	  vil	  være	  fuldstændigt	  ækvivalente.	  

Teoretikere	  inden	  for	  oversættelse	  har	  forskellige	  syn	  på	  hvorvidt	  en	  juridisk	  term,	  

der	  ikke	  eksisterer	  på	  målsproget,	  bør	  oversættes,	  når	  der	  ikke	  eksisterer	  en	  fuldt	  

dækkende	  ækvivalent.	  Newmark	  beskriver	  i	  den	  forbindelse	  ækvivalens	  i	  

oversættelse	  som	  det	  ønskelige	  resultat	  frem	  for	  målet	  med	  oversættelsen	  (Newmark	  

1988a:48).	  Cao	  fremstiller	  yderligere,	  at	  der	  inden	  for	  juridisk	  sprog	  ofte	  ikke	  vil	  

kunne	  opnås	  ækvivalens	  mellem	  to	  termer	  på	  grund	  af	  de	  strukturelle	  forskelle	  i	  de	  

forskellige	  juridiske	  systemer	  (Cao	  2007:55).	  Det	  er	  imidlertid	  accepteret,	  at	  

oversættere	  forsøger	  at	  opnå	  så	  høj	  grad	  af	  ækvivalens	  som	  muligt	  ved	  at	  oversætte	  til	  

den	  nærmeste	  ækvivalent,	  trods	  det,	  at	  de	  to	  termer	  ikke	  besidder	  de	  præcist	  samme	  

træk	  på	  henholdsvis	  kilde-‐	  og	  målsproget	  (Šarčević	  2000:234).	  

I	  forbindelse	  med	  oversættelse	  af	  domstolene	  vil	  det	  også	  være	  relevant	  at	  søge	  en	  

ækvivalent	  på	  målsproget,	  der	  modsvarer	  kildetermens	  træk.	  Det	  er	  derfor	  essentielt	  

med	  en	  komparativ	  analyse,	  inden	  der	  foretages	  en	  ækvivalensvurdering,	  for	  at	  

undersøge,	  om	  domstolene	  på	  de	  forskellige	  sprog	  besidder	  de	  samme	  træk.	  

Realiadelen	  udgør	  baggrunden	  for	  domstolenes	  træk,	  og	  der	  kan	  ud	  fra	  en	  

ækvivalensmodel	  dermed	  konkluderes	  eller	  afvises	  ækvivalens.	  	  

Šarčević	  fremstiller	  en	  ækvivalensmodel,	  der	  kan	  benyttes	  til	  at	  konstatere,	  hvordan	  

en	  term	  på	  kildesproget	  relaterer	  sig	  til	  en	  term	  på	  målsproget.	  Šarčević	  	  gengiver	  
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Alexander	  Lanes	  fremgang,	  hvor	  den	  første	  del	  af	  en	  komparativ	  proces	  er,	  at	  

bestemme	  træk	  ved	  kildetermen	  og	  dernæst	  måltermen	  (Šarčević	  2000:237).	  Endeligt	  

sidestilles	  de	  to	  termer	  med	  deres	  træk	  for	  at	  se	  hvordan	  de	  matcher.	  Hvis	  alle	  de	  

væsentlige	  træk	  er	  ækvivalente	  på	  begge	  termerne,	  anses	  termerne	  for	  at	  være	  

identiske,	  og	  dermed	  anvendelige	  i	  forbindelse	  med	  en	  oversættelse.	  

Šarčević	  går	  videre	  med	  sin	  egen	  ækvivalensfremstilling,	  og	  benævner	  tre	  

ækvivalensforhold;	  intersection	  (skæring),	  inclusion	  (inklusion)	  og	  exclusion	  

(eksklusion).	  

	  

Figur	  5	  på	  baggrund	  af	  Šarčević	  (2000:238-239)	  

	  

Ud	  fra	  de	  tre	  ovenstående	  ækvivalensbegreber	  beskriver	  Šarčević	  at	  der	  kan	  opnås	  tre	  

forskellige	  typer	  ækvivalens;	  near	  equivalence	  (approksimativ	  ækvivalens),	  partial	  

equivalence	  (delvis	  ækvivalens)	  eller	  non-equivalence	  (ingen	  ækvivalens).	  
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Figur	  6	  på	  baggrund	  af	  Šarčević	  (2000:238-239)	  

	  

Der	  kan	  derved	  forekomme	  både	  skæring	  og	  inklusion	  ved	  alle	  tre	  typer	  ækvivalens.	  

Šarčević	  argumenterer,	  at	  der	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  kun	  opnås	  delvis	  ækvivalens,	  da	  de	  

fleste	  termer	  har	  en	  delvis	  ækvivalent	  på	  målsproget,	  hermed	  ikke	  sagt,	  at	  den	  delvist	  

ækvivalente	  målterm	  kan	  accepteres	  som	  oversættelsesforslag.	  Godkendelseskriteriet	  

for	  brugen	  af	  den	  approksimative	  eller	  delvise	  ækvivalent	  afhænger	  ifølge	  Šarčević	  af	  

konteksten	  (Šarčević	  2000:241).	  

	  

3.4 Semantisk	  motivation	  
Ved	  en	  analyse	  af	  konteksten,	  er	  det	  væsentligt	  at	  overveje	  termens	  semantiske	  

motivation.	  Den	  semantiske	  motivation	  ved	  domstolene	  er	  enten	  baseret	  på	  geografi;	  

county	  court,	  fagområde;	  Tinglysningsretten,	  funktion;	  Court	  of	  Appeal,	  eller	  en	  fjerde	  

faktor,	  der	  ikke	  umiddelbart	  motiverer	  termen;	  magistrates’	  court.	  Den	  semantiske	  

motivation	  er	  ikke	  nødvendigvis	  den	  samme	  ved	  kilde-‐	  og	  måltermen.	  
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Newmark	  beskriver,	  at	  nogle	  nationale	  institutioner	  er	  semantisk	  motiveret	  og	  

dermed	  kan	  oversættes	  ordret,	  hvor	  andre	  er	  vildledende,	  og	  derfor	  ikke	  bør	  

oversættes	  ordret	  (1988a:78).	  Dette	  er	  fx	  tilfældet	  ved	  superior	  court	  ,	  der,	  som	  første	  

instans	  jf.	  Afsnit	  2.2.2.2.1.1,	  ikke	  er	  superior	  (højere)	  i	  domstolssystemet.	  

Semantisk	  motivation	  er	  derfor	  bredt	  i	  forbindelse	  med	  domstolene,	  hvilket	  også	  vil	  

fremgå	  af	  oversættelsesdiskussionen,	  og	  det	  er	  således	  essentielt	  at	  overveje,	  hvad	  der	  

bør	  gengives	  på	  målsproget.	  Fx	  uddyber	  distriktsdomstol	  som	  oversættelse	  af	  district	  

court	  ikke	  domstolen	  for	  modtageren,	  men	  oversættelsen	  er	  tro	  mod	  kildekulturen	  

ved	  at	  bevare	  ’distrikt’.	  

Det	  er	  efter	  en	  ækvivalensdiskussion	  centralt	  at	  inddrage	  nogle	  lokale	  

oversættelsesstrategier,	  der	  anvendes,	  hvor	  kilde-‐	  og	  måltermerne	  ikke	  er	  

approksimativt	  ækvivalente.	  

	  

3.5 Lokale	  oversættelsesstrategier	  
Newmark	  har	  beskrevet	  lokale	  strategier	  til	  brug	  ved	  oversættelse	  af	  nationale	  

institutioner.	  Newmark	  er	  umiddelbart	  den	  eneste	  teoretiker,	  der	  behandler	  

oversættelse	  af	  nationale	  institutioner,	  hvorfor	  jeg	  vælger,	  at	  fremstille	  Newmarks	  

strategier	  (Newmark	  1988a:75-‐77).	  De	  følgende	  fem	  strategier	  er:	  

	  

(Newmark	  1988a:75-77)	  
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Efterfølgende	  fremstilles	  eks-‐	  og	  implicitering	  som	  supplerende	  lokale	  

oversættelsesstrategier.	  

	  

3.5.1 Kulturel	  ækvivalent	  
Strategien	  benyttes,	  når	  der	  er	  approksimativ	  eller	  delvis	  ækvivalens.	  

Kildesprogstermen	  oversættes	  til	  en	  modsvarende	  term	  på	  målsproget.	  	  

En	  kulturel	  ækvivalent	  har	  større	  indvirkning	  på	  modtageren	  end	  en	  neutral	  

oversættelsesmærkat	  jf.	  afsnit	  3.5.5,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  har	  værdi	  på	  målsproget,	  

hvorfor	  strategien	  er	  målsprogsorienteret,	  da	  den	  angiver	  målsprogets	  kultur.	  

I	  forbindelse	  med	  oversættelse	  af	  domstole,	  vil	  det	  kun	  være	  en	  fordel	  at	  benytte	  

denne	  strategi	  hvor	  der	  er	  approksimativ	  ækvivalens	  eller	  høj	  grad	  af	  delvis	  

ækvivalens	  for	  ikke	  at	  vildlede	  modtageren	  i	  forbindelse	  med	  domstolssystemet	  i	  

kildesproget.	  Desuden	  kan	  strategien	  være	  fordelagtig,	  når	  modtageren	  ikke	  har	  

videre	  kendskab	  til	  kildekulturen,	  og	  derfor	  ikke	  vil	  kunne	  udlede	  noget	  af	  fx	  

distriktsdomstol,	  hvor	  byret	  er	  semantisk	  motiveret	  jf.	  afsnit	  5.4	  om	  diskussionen	  af	  

circuit	  court	  og	  superior	  court.	  

	  

3.5.2 Ordret	  oversættelse	  
Denne	  strategi	  anvendes,	  når	  kildesprogstermen	  er	  semantisk	  motiveret.	  Termen	  

oversættes	  ordret,	  og	  er	  således	  transparent	  på	  målsproget.	  	  

En	  ordret	  oversættelse	  har	  ifølge	  Newmark	  fokus	  på	  modtageren,	  og	  er	  derfor	  

målsprogsorienteret	  (1988a:79).	  Ifølge	  min	  vurdering	  kan	  ordret	  oversættelse	  både	  

være	  kilde-‐	  og	  målsprogsorienteret.	  Når	  en	  term	  er	  semantisk	  motiveret,	  og	  derved	  

kan	  oversættes	  ordret	  til	  en	  transparent	  term	  på	  målsproget,	  er	  den	  

målsprogsorienteret.	  Samtidig	  er	  kildetermen	  ordret	  oversat,	  og	  derved	  

kildesprogsorienteret.	  På	  den	  måde	  skildres	  kildekulturen	  også	  ved	  en	  ordret	  

oversættelse,	  hvorfor	  strategien	  må	  siges	  at	  være	  både	  kilde-‐	  og	  målsprogsorienteret.	  

Ved	  oversættelse	  af	  domstole	  er	  det	  en	  fordel	  at	  bruge	  denne	  strategi,	  når	  termen	  er	  

semantisk	  motiveret,	  enten	  i	  geografisk	  forstand	  eller	  i	  forbindelse	  med	  dens	  
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jurisdiktion,	  fx	  Court	  of	  Appeal;	  appelinstans.	  Det	  vil	  være	  vildledende	  at	  benytte	  

strategien,	  hvor	  termen	  ikke	  er	  semantisk	  motiveret,	  fx	  magistrates’	  court;	  

magistraternes/lægdommernes	  domstol.	  

	  

3.5.3 Funktionel	  ækvivalent	  
Kildetermen	  oversættes	  til	  en	  neutral	  term,	  der	  ikke	  refererer	  til	  målsprogets	  kultur.	  

Det	  skal	  her	  nævnes,	  at	  andre	  teoretikere	  end	  Newmark,	  blandt	  andet	  Šarčević,	  

beskriver	  en	  funktionel	  ækvivalent	  som	  en	  kulturel	  ækvivalent,	  og	  skildrer	  dermed	  

ikke	  blandt	  de	  to	  strategier.	  Jeg	  vælger	  dog	  Newmarks	  fremstilling,	  da	  jeg	  vurderer	  

der	  er	  forskel	  på,	  om	  en	  term	  har	  værdi	  i	  målsproget;	  byret	  (kulturel	  ækvivalent),	  eller	  

om	  en	  term	  er	  neutral	  på	  målsproget;	  distriktsdomstol	  (funktionel	  ækvivalent).	  	  

En	  funktionel	  ækvivalent	  kan	  oversættes	  ved	  brug	  af	  en	  ordret	  oversættelse	  og/eller	  

eks-‐	  eller	  implicitering	  jf.	  afsnit	  3.5.6.	  Newmark	  har	  ikke	  denne	  strategi	  med	  under	  

strategier	  til	  oversættelse	  af	  nationale	  institutioner,	  men	  beskriver	  den	  i	  ’A	  textbook	  

of	  translation’	  (1988b:83)	  som	  en	  strategi,	  der	  bruges	  til	  kulturbundne	  termer	  på	  

kildesproget	  for	  at	  neutralisere	  dem.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  inkludere	  den	  som	  lokal	  strategi,	  

da	  jeg	  forudsætter,	  at	  en	  funktionel	  ækvivalent	  som	  strategi	  til	  oversættelse	  af	  

domstole	  bør	  være	  anvendelig,	  hvor	  der	  ikke	  er	  kulturel	  ækvivalens,	  idet	  en	  

funktionel	  ækvivalent	  kan	  tage	  højde	  for	  de	  forskelle,	  der	  er	  imellem	  to	  systemer,	  hvor	  

der	  ikke	  er	  ækvivalens.	  

	  

3.5.4 Transskription	  
Oversætteren	  benytter	  sig	  af	  låneord	  (direkte	  overførte	  ord),	  og	  har	  fokus	  på	  

kildekulturen.	  Kildetermen	  bevares	  derved	  i	  målteksten,	  evt.	  omringet	  af	  citationstegn	  

(Newmark	  1988a:75).	  

Transskription	  medfører	  ikke	  en	  oversættelse,	  men	  snarere	  en	  overførsel	  af	  

kildetermen.	  Strategien	  benyttes	  ofte	  med	  en	  funktionel	  ækvivalent	  eller	  en	  

oversættelsesmærkat	  i	  en	  efterfølgende	  parentes.	  Ifølge	  Newmark	  er	  der	  både	  fordele	  

og	  ulemper	  ved	  transskription;	  fordelen	  ved	  strategien	  er,	  at	  oversætteren	  



	   44	  

respekterer	  kildesproget	  ved	  at	  bevare	  kildetermen,	  men	  ulempen	  er,	  at	  det	  er	  en	  

oversætters	  opgave	  at	  oversætte,	  ikke	  at	  transskribere	  (1988b:82).	  

Newmark	  beskriver	  denne	  strategi	  som	  den	  mest	  umiddelbare	  strategi	  inden	  for	  

oversættelse	  af	  nationale	  institutioner,	  og	  anfører	  yderligere,	  at	  der	  bør	  

transskriberes,	  når	  modtageren	  er	  ekspertfaglig	  (1988b:100).	  Jeg	  vurderer	  også,	  at	  

transskription	  bør	  være	  en	  mulig	  og	  ofte	  anvendt	  strategi	  hvor	  modtageren	  er	  

ekspertfaglig,	  da	  transskription	  bevarer	  domstolen,	  der,	  ved	  en	  ekspertfaglig	  

modtager,	  må	  formodes	  at	  være	  kendt.	  Yderligere	  vurderer	  jeg,	  at	  strategien	  primært	  

eksisterer	  i	  normative	  teksttyper,	  der	  må	  forventes	  at	  være	  oversat	  så	  tæt	  på	  

kildeteksten	  som	  muligt	  jf.	  afsnit	  3.2.	  

	  	  

3.5.5 Oversættelsesmærkat	  
Denne	  strategi	  er	  anvendelig,	  hvor	  der	  ikke	  eksisterer	  en	  kulturel	  eller	  funktionel	  

ækvivalent	  på	  målsproget.	  Der	  dannes	  derfor	  en	  midlertidig	  term	  på	  målsproget,	  

oftest	  angivet	  ved	  citationstegn,	  indtil	  termen	  kan	  afvises	  eller	  godtages	  i	  sproget.	  

Ved	  en	  oversættelsesmærkat	  gøres	  der	  ofte	  brug	  af	  ordret	  oversættelse,	  hvor	  

resultatet	  af	  oversættelsen	  bliver	  et	  ord,	  der	  ikke	  eksisterer	  i	  målsproget.	  Denne	  

strategi	  bruges	  ved	  fx	  nye	  institutioner,	  der	  endnu	  ikke	  har	  en	  anerkendt	  eller	  

eksisterende	  oversættelse,	  eller	  ved	  oversættelse	  af	  institutioner,	  der	  adskiller	  sig	  i	  

høj	  grad	  fra	  målsprogskulturen.	  Ulempen	  ved	  denne	  strategi	  er,	  at	  resultatet	  er	  en	  

term,	  der	  ikke	  eksisterer,	  som	  derfor	  kan	  være	  misvisende	  eller	  forvirrende	  for	  

modtageren,	  hvis	  den	  semantiske	  motivation	  er	  mangelfuld.	  Hvis	  der	  ikke	  er	  

eksisterende	  oversættelser,	  kan	  det	  dog	  være	  den	  eneste	  mulighed,	  hvis	  termen	  skal	  

differentiere	  sig	  fra	  andre	  lignende	  termer.	  

Jeg	  vil	  i	  forbindelse	  med	  strategien	  om	  oversættelsesmærkat	  fremhæve	  to	  hyppigt	  

anvendte	  termer	  af	  blandt	  andet	  Gyldendals	  Ordbøger;	  ’underret’	  og	  ’overret’.	  Jeg	  har	  i	  

den	  forbindelse	  gennemført	  interviews	  med	  praktiserende oversættere, jurister og 

advokater, for at kunne	  konstatere,	  om	  de	  to	  termer	  er	  anerkendte	  (funktionelle	  

ækvivalenter)	  eller	  ubekendte	  (oversættelsesmærkater),	  og	  yderligere	  om	  de	  er	  

semantisk	  motiveret	  jf.	  bilag	  4.	  Interviewet	  inddrages	  yderligere	  i	  diskussionen. 
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3.5.6 Eksplicitering	  og	  implicitering	  
Newmark	  fremstiller	  foruden	  de	  ovenstående	  strategier	  herudover	  ’deletion’	  og	  

’supplementary	  information’	  (1988a:77)	  som	  to	  strategier	  til	  oversættelse	  af	  

nationale	  institutioner.	  Desuden	  har	  Šarčević	  behandlet	  emnet	  under	  ’lexical	  

expansion’.	  Jeg	  vælger	  at	  beskrive	  de	  to	  strategier	  under	  betegnelserne	  eksplicitering	  

og	  implicitering.	  

Eksplicitering	  forekommer,	  når	  en	  oversætter	  tilføjer	  information	  i	  oversættelsen	  som	  

ikke	  er	  tilstede	  i	  kildeteksten.	  Ifølge	  Vinay	  og	  Darbelnet	  er	  eksplicitering:	  

	  

(Vinay	  and	  Darbelnet	  1995:342)	  
	  
	  

Implicitering	  forekommer	  derimod	  når	  en	  oversætter	  udelader	  information	  i	  

oversættelsen	  som	  er	  til	  stede	  i	  kildeteksten.	  Adskillige	  teoretikere,	  som	  blandt	  andre	  

Klaudy,	  Blum-‐Kulka	  og	  Konsalova,	  (Klaudy	  and	  Károly	  2005:13-‐28)	  (Konšalová	  

2007:17-‐37),	  argumenterer	  for,	  gennem	  korpusbaserede	  undersøgelser,	  at	  

eksplicitering	  forekommer	  i	  højere	  grad	  end	  implicitering.	  Eksplicitering	  er	  derfor	  

blevet	  diskuteret	  i	  højere	  grad	  end	  implicitering,	  som	  det	  også	  vil	  fremgå	  nedenfor.	  

Der	  er	  to	  primære	  retninger	  inde	  for	  eksplicitering.	  Klaudy,	  Karoly	  og	  Blum-‐Kulka	  

fremstiller	  den	  ene	  hypotese	  om,	  at	  eksplicitering	  er	  en	  naturlig	  del	  af	  

oversættelsesprocessen,	  og	  derfor	  ikke	  kan	  undgås.	  Pym	  og	  Saldanha,	  blandt	  andre,	  

argumenterer	  derimod	  for,	  at	  det	  er	  oversætterens	  bevidste	  valg	  eller	  fravalg	  at	  

eksplicitere.	  

Eksplicitering	  ved	  domstolene	  kan	  forekomme,	  hvor	  fx	  fagområdet	  ekspliciteres	  ved	  

oversættelse	  af	  domstolen.	  Implicitering	  kan	  forekomme,	  hvor	  fx	  den	  geografiske	  

benævnelse	  impliciteres.	  Dette	  må	  forventes	  at	  være	  tilfældet	  ved	  oversættelse	  af	  

domstolene,	  hvorfor	  jeg	  umiddelbart	  afviser	  Klaudy	  og	  Blum-‐Kulkas	  hypotese,	  idet	  jeg	  

antager,	  at	  det	  ved	  oversættelse	  af	  domstole	  er	  oversætterens	  bevidste	  valg	  at	  

eksplicitere.	  Jeg	  lægger	  mig	  derved	  op	  ad	  Pyms	  hypotese,	  om	  at	  eksplicitering	  er	  
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oversætterens	  bevidste	  valg,	  da	  oversættelsesprocessen	  er	  risikobetonet	  hvad	  angår	  

forståelse,	  og	  at	  eksplicitering	  derfor	  er	  et	  fordelagtigt	  redskab	  som	  oversætter	  (Pym	  

2005:89).	  Eksplicitering	  kan	  imidlertid	  være	  et	  fordelagtigt	  værktøj	  til	  at	  tilpasse	  

oversættelsen	  til	  modtageren.	  

I	  denne	  afhandling	  forudsættes	  modtageren	  at	  have	  kendskab	  til	  domstolene.	  Ud	  fra	  

den	  forudsætning	  vil	  jeg	  i	  diskussionen	  vurdere	  hvilke	  strategier,	  der	  efterkommer	  

den	  respektive	  modtager	  bedst	  muligt.	  

I	  forbindelse	  med	  juridiske	  tekster	  er	  im-‐	  og	  eksplicitering	  en	  vigtig	  del	  af	  

oversættelsesdiskussionen,	  da	  der	  jf.	  afsnit	  3.1	  er	  frihed	  med	  begrænsninger	  ved	  

juridisk	  oversættelse.	  Ved	  eks-‐	  og	  implicitering	  fortolker	  oversætteren	  kildeteksten	  og	  

termen	  ved	  at	  vurdere,	  hvor	  meget	  viden	  modtageren	  har.	  Det	  er	  derfor	  imod	  den	  

generelle	  tilgang	  inden	  for	  juridisk	  sprog,	  da	  kildeteksten	  ved	  eksplicitering	  fortolkes	  

og	  tilpasses	  modtageren.	  Dette	  undersøger	  jeg	  i	  diskussionen,	  hvor	  jeg	  diskuterer	  

strategier,	  og	  derved	  belyser	  om	  im-‐	  og	  eksplicitering	  er	  ofte	  anvendte	  strategier	  

inden	  for	  oversættelse	  af	  domstolene.	  

Da	  flere	  af	  domstolene	  er	  proprier,	  vil	  det	  være	  relevant	  at	  se	  på	  propriets	  betydning,	  

og	  om	  denne	  betydning	  bør	  gengives	  ved	  oversættelsen,	  eller	  om	  der	  bør	  tilføjes	  eller	  

fjernes	  information.	  

	  

3.6 Oversættelse	  af	  proprier	  som	  betydningsbærende	  element	  
Vermes	  fremstiller	  i	  sin	  diskussion	  om	  oversættelse	  af	  proprier	  (2003)	  to	  retninger;	  	  

1. Proprier	  indeholder	  ikke	  en	  betydning,	  og	  skal	  derfor	  bevares	  uforandret	  i	  

oversættelsen	  (Sciarone)	  

2. Proprier	  kan	  indeholde	  betydninger	  (Searle	  og	  Strawson).	  
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Vermes	  lægger	  sig	  op	  ad	  Searle	  og	  Strawson,	  og	  konkluderer	  herefter,	  at;	  

	  
(Vermes	  2003:90)	  

	  
	  

Det	  vil	  i	  forbindelse	  med	  domstolene	  være	  relevant	  at	  overveje	  hvad	  navnet	  på	  

domstolen	  refererer	  til,	  og	  om	  det	  har	  konnotationer.	  Vermes	  konkluderer	  på	  

baggrund	  af	  hans	  diskussion,	  at	  det	  er	  op	  til	  oversætteren	  at	  overveje	  propriets	  rolle	  i	  

kildekulturen	  og	  –teksten,	  og	  dermed	  gøre	  sig	  det	  klart,	  hvilke	  konnotationer	  der	  er	  

vigtige	  i	  kildetermen	  og	  bør	  bevares	  i	  oversættelsen	  (Vermes	  2003:92).	  

Jeg	  lægger	  mig	  op	  ad	  Searle,	  Strawson	  og	  Vermes,	  da	  jeg	  vurderer,	  at	  proprier,	  i	  

forbindelse	  med	  navne	  på	  domstole,	  indeholder	  betydning,	  da	  de	  denoterer	  hvad	  

navnet	  indebærer,	  og	  i	  enkelte	  tilfælde	  indeholder	  konnotationer;	  hver	  domstols	  navn	  

har	  en	  betydning,	  der	  enten	  refererer	  til	  domstolens	  geografiske	  benævnelse,	  

fagområde,	  funktion	  eller	  en	  fjerde	  faktor	  jf.	  afsnit	  3.4.	  

Oversætteren	  bør	  derfor	  tage	  stilling	  til,	  hvordan	  eller	  om	  betydningen	  af	  domstolens	  

navn	  bør	  skildres	  i	  en	  oversættelse;	  om	  det	  kan	  skabe	  større	  forståelse	  eller	  

vildledelse,	  og	  hvor	  meget	  information	  der	  bør	  ekspliciteres.	  Dette	  har	  jeg	  inddraget	  i	  

mine	  overvejelser	  ved	  diskussionen	  af	  de	  forskellige	  oversættelsesforslag.	  

	  

3.7 Definition	  på	  ‘anvendeligt	  oversættelsesforslag’	  
Efter	  Nistrup	  Madsens	  følgende	  definition	  på	  en	  fagterm	  belyses	  mit	  syn	  på	  en	  eller	  

flere	  anvendelige	  oversættelsesstrategier	  ved	  oversættelse	  af	  domstolene	  på	  

baggrund	  af	  ovenstående	  fremstilling	  af	  de	  forskellige	  teoretikeres	  synspunkter	  og	  

strategier.	  

Ifølge	  Nistrup	  Madsen	  er	  kravene	  til	  et	  fagudtryk,	  at	  det	  skal	  være	  selvforklarende,	  

kort,	  præcist	  og	  i	  overensstemmelse	  med	  det	  pågældende	  sprogs	  grammatiske	  og	  

ortografiske	  regler.	  Selvforklarende	  dækker	  over,	  at	  det	  er	  semantisk	  motiveret	  
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(Nistrup	  Madsen	  1999:110).	  Dette	  vurderer	  jeg	  er	  analogt	  ved	  oversættelse	  af	  en	  

fagterm.	  

Min	  definition	  på	  et	  anvendeligt	  oversættelsesforslag	  er	  dermed,	  at	  forslaget	  er	  kort,	  

grammatisk	  korrekt,	  semantisk	  motiveret	  og	  tilpasset	  konteksten	  i	  form	  af	  teksttype,	  

modtager	  og	  eventuelle	  forskelle	  i	  systemerne.	  

For	  at	  komme	  frem	  til	  et	  anvendeligt	  oversættelsesforslag	  vil	  jeg	  foretrække	  en	  

kulturel	  ækvivalent	  hvor	  en	  sådan	  eksisterer.	  Hvor	  dette	  ikke	  er	  tilfældet	  vil	  jeg	  

forsøge	  at	  benytte	  mig	  af	  en	  funktionel	  ækvivalent.	  Til	  begge	  strategier	  vil	  jeg,	  hvis	  jeg	  

finder	  det	  nødvendigt,	  anvende	  eksplicitering	  og	  implicitering	  som	  tillægsstrategier	  

for	  at	  tilpasse	  forslaget	  til	  modtageren	  i	  så	  høj	  grad	  som	  jeg	  finder	  det	  muligt.	  

Yderligere	  vil	  jeg	  som	  bekendt	  argumentere	  for,	  at	  transskription	  altid	  er	  en	  mulig	  

strategi,	  hvor	  modtageren	  er	  ekspertfaglig.	  Denne	  strategi	  vil	  imidlertid	  ikke	  danne	  

grundlag	  for	  en	  diskussion	  af	  oversættelsesforslag,	  hvorfor	  jeg	  fremhæver	  de	  to	  

førnævnte	  strategier.	  

Med	  dette	  fokus	  udvælger	  jeg	  følgende	  termer	  at	  diskutere	  i	  i-‐Term,	  da	  jeg	  vurderer	  

oversættelsesforslagene	  jf.	  bilag	  5	  og	  6	  ikke	  lever	  op	  til	  ovenstående	  definition	  på	  en	  

anvendelig	  term:	  

	  

	  

3.8 Ækvivalensmodel	  
For	  at	  diskutere	  ækvivalens	  i	  i-‐Term	  imellem	  de	  udvalgte	  ni	  domstole	  og	  de	  danske	  

domstole,	  inddrages	  her	  en	  ækvivalensmodel,	  der	  er	  baseret	  på	  Šarčevićs	  

ækvivalensmodel	  (Šarčević	  (n.d.):444).	  Der	  kan	  ud	  fra	  denne	  model	  uddrages	  

ækvivalenter	  mellem	  de	  danske	  og	  henholdsvis	  britiske	  om	  amerikanske	  domstole,	  

for	  at	  diskutere	  yderligere	  ækvivalens	  i	  i-‐Term.	  	  
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I	  forbindelse	  med	  ækvivalensmodellen	  er	  det	  vigtigt	  at	  udpege	  nogle	  faktorer,	  der	  bør	  

være	  overvejende	  i	  beslutningen	  om,	  hvorvidt	  to	  termer	  er	  ækvivalente	  (Šarčević	  

2000:242).	  På	  baggrund	  af	  den	  komparative	  analyse,	  har	  jeg	  valgt	  at	  fokusere	  på	  

fagområde	  og	  funktion,	  som	  de	  to	  væsentlige	  faktorer.	  

	  

Figur	  7	  på	  baggrund	  af	  Šarčević	  (n.d.:444)	  
	  

Jeg	  har	  som	  nævnt	  baseret	  min	  ækvivalensdiskussion	  til	  hver	  term	  i	  i-‐Term	  ud	  fra	  

ovenstående	  model.	  

Magistrates’	  court	  og	  county	  court	  i	  det	  britiske	  system	  deler	  flest	  træk	  med	  byret,	  da	  

de	  alle	  er	  domstole	  i	  første	  instans.	  Crown	  Court	  og	  High	  Court	  deler	  både	  træk	  med	  

byret	  og	  landsret.	  	  

U.S.	  district	  court,	  municicipal	  court,	  superior	  court	  og	  circuit	  court	  deler	  alle	  træk	  

med	  byret,	  da	  første	  instans	  er	  alle	  fems	  primære	  funktion.	  Supreme	  Court	  har	  flest	  

træk	  tilfælles	  med	  Højesteret.	  Dette	  fremgår	  yderligere	  i	  i-‐Term	  under	  ’potentiel	  

ækvivalent’.	  
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4 Terminologi	  
Definitionen	  på	  en	  term	  er	  ifølge	  Nistrup	  Madsen:	  

	  
(1999:16)	  

	  
	  

En	  term	  består	  derved	  af	  udtryk	  (termudtryk),	  der	  er	  termens	  sproglige	  værdi,	  og	  

indhold	  (begrebsindhold),	  der	  udgøres	  af	  de	  karakteristiske	  træk,	  som	  definerer	  

termen.	  	  

Det	  kan	  være	  relevant	  at	  omtale	  de	  forskellige	  typer	  domstole	  som	  begreber,	  fx	  når	  

der	  tales	  om	  disses	  placering	  i	  et	  begrebssystem.	  I	  andre	  kontekster	  er	  det	  relevant	  at	  

omtale	  dem	  som	  termer,	  fx	  når	  der	  tales	  om	  at	  søge	  efter	  en	  term.	  I	  realiadelen	  

anvendes	  term,	  da	  term,	  som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  definition,	  består	  af	  det	  

sproglige	  indtryk	  samt	  de	  karakteristiske	  træk.	  	  

En	  begrebsorienteret	  termbase	  som	  i-‐Term	  er	  et	  værktøj,	  hvor	  brugeren	  kan	  få	  oplyst	  

en	  terms	  definition,	  eventuelle	  synonymer,	  begrebets	  relationer	  til	  andre	  begreber	  og,	  

ved	  flere	  sprog,	  oversættelse	  af	  termen.	  Ved	  flere	  sprog	  listes	  hvert	  sprogs	  termer	  

enkeltvist	  inden	  for	  hvert	  sprog.	  En	  termbase	  adskiller	  sig	  derved	  fra	  en	  ordbog,	  ved	  

at	  hver	  terminologiske	  artikel	  i	  termbasen	  indeholder	  oplysninger	  om	  et	  begreb,	  og	  

det	  centrale	  er	  definitionen,	  hvor	  en	  ordbogsartikel	  indeholder	  et	  opslagsord,	  hvor	  

der	  kan	  anføres	  flere	  betydninger	  (DANTERMcentret).	  

Til	  i-‐Term	  er	  tilknyttet	  et	  begrebsmodelleringsværktøj,	  i-‐Model,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  

udforme	  diagrammer	  over	  begreberne.	  Her	  anføres	  begrebernes	  relationer,	  

inddelingskriterium	  og	  karakteristiske	  træk.	  

Formålet	  med	  at	  udarbejde	  et	  begrebssystem	  er,	  at	  skabe	  overblik	  over	  de	  forskellige	  

begrebers	  relationer	  og	  karakteristiske	  træk.	  Endvidere	  er	  det	  en	  fordel,	  når	  der	  

arbejdes	  med	  flere	  sprog,	  for	  at	  kunne	  udlede	  eventuelle	  ækvivalenter	  ud	  fra	  

begrebssystemerne.	  	  
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4.1 Definitioner	  
I	  termbasen	  indføres	  termerne	  fra	  realiadelen	  med	  deres	  definitioner.	  	  

Definitionen	  på	  en	  term	  afspejler	  det	  adskillende	  karakteristiske	  træk,	  og	  de	  

karakteristiske	  træk	  udarbejdes	  sammen	  med	  definitionen	  på	  begrebet,	  for	  at	  

klargøre	  det	  adskillende	  træk.	  Det	  adskillende	  træk	  er	  i	  denne	  forbindelse	  det	  

karakteristiske	  træk,	  der	  adskiller	  begrebet	  fra	  andre	  begreber.	  De	  er	  tilsvarende	  

Lanes	  væsentlige	  træk	  jf.	  afsnit	  3.3.	  Den	  komparative	  analyse	  udgør	  baggrunden	  for	  

udarbejdelsen	  af	  definitionerne	  og	  de	  karakteristiske	  træk.	  Definitionerne	  er	  

endvidere	  baseret	  på	  en	  kilde	  som	  en	  encyklopædi,	  fagbog	  eller	  lignende.	  	  

Ved	  definitioner	  anføres	  det	  nærmeste	  overbegreb,	  fx	  ”byret:	  domstol,	  der”	  eller	  ved	  

del-‐helheds-‐relation	  ”bankruptcy	  court:	  part	  of	  the	  U.S.	  district	  court,	  which”.	  Hernæst	  

anføres	  det	  adskillende	  træk.	  Definitioner	  bør	  være	  så	  korte	  og	  enkle	  som	  muligt.	  De	  

skal	  kunne	  erstatte	  fagudtryk,	  og	  bør	  derfor	  altid	  skrives	  med	  lille	  

begyndelsesbogstav,	  og	  afsluttes	  uden	  punktum.	  Ord,	  der	  benyttes	  i	  definitionen,	  skal	  

være	  alment	  kendt	  blandt	  målgruppen	  eller	  indgå	  andetsteds	  i	  termbasen	  (Håndbog	  i	  

begrebsarbejde	  2005)	  (Suonuuti	  1997:19).	  	  

Desuden	  er	  definitionen	  på	  begreber	  relevant,	  når	  der	  udarbejdes	  en	  begrebsdatabase	  

på	  flere	  sprog.	  Definitionen	  er	  med	  til	  at	  gøre	  det	  klart,	  om	  termen	  har	  en	  ækvivalent	  

på	  det	  andet	  sprog.	  

	  

4.2 Relationer	  
I	  begrebssystemet	  er	  det	  muligt	  at	  skildre	  forskellige	  relationer	  blandt	  begreber	  i	  

samme	  system.	  De	  fire	  primære	  relationer	  er	  den	  generiske	  relation,	  del-‐helheds-‐

relationen,	  den	  temporale	  relation	  og	  den	  associative	  relation.	  Til	  hvert	  begreb	  er	  

tilknyttet	  en	  notation	  for	  at	  kunne	  identificere	  begrebet	  i	  begrebsdiagrammet,	  samt	  få	  

en	  systematisk	  liste	  med	  begreberne	  i	  den	  rækkefølge,	  de	  optræder	  i	  

begrebssystemet.	  Hver	  relation	  har	  en	  specifik	  notationsart,	  som	  følgende	  fremgår	  

under	  hver	  relation.	  
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4.2.1 Generisk	  relation	  
En	  term	  indgår	  i	  en	  generisk	  relation	  ved	  at	  være	  underbegreb	  af	  overbegrebet.	  I	  

afhandlingens	  tilfælde	  vil	  den	  generiske	  relation	  have	  domstol	  som	  overtype	  og	  de	  

forskellige	  domstole	  i	  hvert	  system	  som	  undertyper.	  Fx	  er	  byret	  underbegreb	  af	  

domstol.	  Den	  generiske	  relation	  er	  en	  typerelation;	  byret	  er	  en	  type	  domstol.	  Ved	  

undertyper	  på	  flere	  niveauer	  skabes	  med	  generiske	  relationer	  et	  hierarkisk	  

begrebssystem	  (Suonuuti	  1997:11-‐12).	  Generiske	  relationer	  vises	  i	  i-‐Term	  ved	  grønne	  

streger.	  

Ved	  en	  generisk	  relation	  skrives	  notationen	  med	  et	  punktum	  mellem	  overbegrebets	  

notation	  og	  underbegrebets	  notation.	  ’Byret’,	  der	  er	  undertype	  af	  domstol	  med	  

notationen	  ’1’,	  og	  er	  det	  første	  begreb	  fra	  venstre	  mod	  højre	  får	  dermed	  notationen	  

1.1	  (Nistrup	  Madsen	  and	  Erdman	  Thomsen	  1999:21).	  

	  

	  

4.2.2 Del-‐helheds-‐relation	  
I	  del-‐helheds-‐relationen	  forholder	  underbegrebet	  sig	  sådan	  til	  overbegrebet,	  at	  det	  er	  

en	  del	  af	  overbegrebet,	  men	  underbegrebet	  arver	  ikke	  alle	  overbegrebets	  træk.	  High	  

Court	  består	  af	  tre	  underafdelinger,	  der	  dermed	  indgår	  i	  en	  del-‐helheds-‐relation.	  Del-‐

helhedsrelationer	  vises	  i	  i-‐Term	  med	  røde	  streger,	  og	  danner	  som	  ved	  den	  generiske	  

relation,	  også	  et	  hierarkisk	  billede	  af	  begreberne.	  

Notationen	  ved	  en	  del-‐helheds-‐relation	  skrives	  med	  bindesteg	  frem	  for	  punktum	  

(Nistrup	  Madsen	  1999:28),	  fx	  1-‐2	  ved	  Chancery	  Division,	  der	  i	  begrebssystemet	  er	  det	  

andet	  begreb	  af	  en	  del-‐helheds-‐relation.	  
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4.2.3 Temporal	  relation	  
Temporale	  relationer	  karakteriserer	  forholdet	  mellem	  begreber	  i	  en	  proces.	  Denne	  

relationsform	  bruges	  ikke	  til	  at	  opbygge	  hierarkiske	  begrebssystemer,	  men	  til	  at	  

skildre	  forudgående	  og	  eftergående	  begreber.	  Jeg	  benytter	  de	  temporale	  relationer	  i	  

forbindelse	  med	  domstolene	  til	  at	  vise	  appelrelationer.	  Den	  temporale	  relation	  

skildres	  (i	  denne	  afhandling)	  ved	  gule	  pile	  den	  vej	  processen	  går.	  

Der	  er	  ikke	  umiddelbart	  terminologiske	  principper	  for,	  hvordan	  temporale	  notationer	  

på	  begreber	  skrives,	  og	  jeg	  har	  derfor	  valgt	  i	  afhandlingen	  ikke	  at	  skildre	  dem	  for	  

overskuelighedens	  skyld5.	  

	  

4.2.4 Associativ	  relation	  
Den	  associative	  relation	  illustrerer	  en	  mere	  løs	  relation	  end	  de	  ovenstående	  

relationer.	  Denne	  relationsform	  bruges	  ofte	  til	  at	  tilføje	  yderligere	  information	  end	  

begrebets	  relation	  og	  adskillende	  træk.	  Associative	  relationer	  angives	  ved	  sorte	  

streger.	  Det	  er	  her	  muligt	  at	  anføre	  en	  pil,	  der	  viser	  hvilken	  vej	  relationen	  går.	  

Samtidig	  kan	  der	  anføres	  et	  eller	  flere	  ord,	  der	  beskriver	  relationen.	  Den	  associative	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5	  Konkluderet	  efter	  samtale	  med	  Nistrup	  Madsen	  d.	  24.	  August.	  
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relation	  i	  afhandlingen	  angiver	  domstolens	  funktion	  og,	  ved	  første	  instans,	  om	  

domstolen	  har	  et	  generelt	  eller	  et	  begrænset	  fagområde.	  

Notationer	  ved	  den	  associative	  relation	  angives	  ved	  dobbelt	  bindestreg	  ved	  den	  

associative	  relation	  pilen	  henviser	  til.	  Her	  angives	  en	  kombination	  af	  notationerne	  på	  

alle	  de	  begreber,	  der	  har	  relation	  til	  det	  associativt	  relaterede	  begreb	  (Håndbog	  i	  

begrebsarbejde	  2005),	  hvorfor	  disse	  notationer	  ofte	  kan	  forekomme	  lange.	  

	  

Begreber	  kan	  indgå	  i	  forskellige	  relationer,	  det	  vil	  sige	  både	  være	  en	  type	  af	  et	  begreb	  

og	  en	  del-‐helhed	  af	  et	  andet	  begreb	  samtidig	  med	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  proces	  og	  have	  

tilknyttet	  en	  associativ	  relation.	  Det	  kunne	  fx	  se	  således	  ud:	  
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Her	  er	  U.S.	  district	  court	  	  type	  af	  ’court’	  samtidig	  med	  at	  være	  begreb	  i	  en	  del-‐helheds-‐

relation	  og	  agere	  som	  appelinstans	  for	  bankruptcy	  court.	  

	  

4.3 Karakteristiske	  træk	  
Når	  der	  er	  udformet	  et	  begrebssystem	  med	  relationer,	  anføres	  det	  karakteristiske	  

træk,	  der	  adskiller	  begreberne	  fra	  hinanden.	  Karakteristiske	  træk	  er	  den	  del	  af	  

termen,	  der	  beskriver	  begrebets	  indhold.	  De	  udarbejdes	  fx	  ved	  en	  komparativ	  analyse,	  

hvor	  begreberne	  inden	  for	  hvert	  land	  sammenlignes.	  

De	  karakteristiske	  træk	  angives	  under	  hvert	  begreb	  ved	  en	  attribut	  svarende	  til	  det	  

anførte	  inddelingskriterium	  og	  en	  trækværdi.	  Inddelingskriteriet	  anføres	  endvidere	  i	  

en	  boks,	  der	  placeres	  over	  de	  begreber,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden.	  Trækværdien	  

under	  hvert	  begreb	  adskiller	  begrebet	  fra	  de	  andre	  begreber.	  Ved	  begreber	  i	  del-‐

helheds-‐relationer	  placeres	  der	  ikke	  et	  inddelingskriterium	  over	  relationerne,	  men	  de	  

får	  stadig	  tildelt	  en	  trækværdi.	  
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5 i-‐Term	  

5.1 Begrebssystemer	  
Følgende	  kapitel	  består	  af	  fire	  begrebssystemer,	  et	  for	  hver	  domstolssystem,	  med	  en	  

dertilhørende	  systematisk	  liste,	  og	  en	  redegørelse	  for	  hver	  enkelt	  begrebssystem.	  Den	  

systematiske	  liste	  angiver	  begrebernes	  notationer,	  karakteristiske	  træk,	  synonymer	  

(hvor	  det	  er	  tilfældet)	  og	  endeligt	  begrebernes	  definitioner.	  

Alle	  typerelationer	  i	  begrebssystemerne	  er	  sidestillet	  fra	  venstre	  mod	  højre	  med	  de	  

begrænsede	  domstole	  i	  første	  instans	  først,	  dernæst	  de	  generelle,	  etc.	  Denne	  

fremstilling	  benyttes,	  da	  alle	  de	  primære	  domstole	  er	  underbegreber	  af	  ’domstol’,	  og	  

derfor	  være	  sidestillet.	  For	  hierarkisk	  opstilling	  af	  de	  enkelte	  domstolssystemer	  

henvises	  til	  afsnit	  2.2.1.3,	  2.2.2.3	  og	  2.2.3.3.	  

Alle	  diagrammerne	  i	  afhandlingen	  er	  gengivet	  ud	  fra	  originalerne,	  der	  kan	  findes	  i	  i-‐

Term.	  
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5.1.1 Det	  britiske	  begrebssystem	  
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5.1.1.1 	  Systematisk	  liste	  over	  det	  britiske	  begrebssystem	  

Begreb	  	   	  Notation	  	   	  Karakteristiske	  
træk	  	  

	  Synonymer	  	   	  Definitioner	  	  

court	  	   1	  	   	  	   	  	   legal	  institution,	  
which	  has	  judicial	  
authority	  to	  hear	  
and	  resolve	  
disputes	  in	  civil	  
and	  criminal	  
matters	  	  

county	  court	  	   1.1	  	   FIELD:	  	  	  
minor	  civil	  	  

	  	   court,	  which	  hears	  
minor	  civil	  cases	  in	  
the	  first	  instance	  	  

magistrates'	  court	  	   1.2	  	   FIELD:	  	  	  
less	  serious	  criminal	  	  

	  	   court,	  which	  hears	  
less	  serious	  
criminal	  cases	  in	  
first	  instance	  	  

Crown	  Court	  	   1.3	  	   FIELD:	  	  	  
serious	  criminal	  	  

	  	   court,	  which	  hears	  
cases	  involving	  
serious	  criminal	  
matters	  in	  the	  first	  
instance	  and	  
appeal	  cases	  from	  
the	  Magistrates'	  
Court	  	  

High	  Court	  of	  
Justice	  	  

1.4	  	   FIELD:	  	  	  
commercial,	  
construction,	  	  	  
admiralty,	  
mercantile,	  	  	  
chancery,	  family	  	  

	  	   court,	  which	  hears	  
major	  civil	  cases	  
the	  first	  instance	  
and	  criminal	  and	  
civil	  appeal	  cases	  
from	  county	  court,	  
magistrates’	  court	  
and	  Crown	  Court	  	  

Queen's	  Bench	  
Division	  	  

1.4-‐1	  	   FIELD:	  	  	  
commercial,	  
construction,	  	  	  
admiralty,	  mercantile	  	  

	  	   	  	  

Chancery	  Division	  	   1.4-‐2	  	   FIELD:	  	  	  
chancery	  	  

	  	   	  	  

Family	  Division	  	   1.4-‐3	  	   FIELD:	  	  	  
family	  	  

	  	   	  	  

Court	  of	  Appeal	  	   1.5	  	   FUNCTION:	  	  	  
intermediate	  	  	  
appeal	  instance	  	  	  
for	  England	  and	  
Wales	  	  

	  	   	  	  

Civil	  Division	  	   1.5-‐1	  	   FIELD:	  	  	  
civil	  appeals	  	  
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Criminal	  Division	  	   1.5-‐2	  	   FIELD:	  	  	  
criminal	  appeals	  	  

	  	   	  	  

Supreme	  Court	  	   1.6	  	   FUNCTION:	  	  	  
final	  appeal	  instance	  
in	  	  	  
criminal	  appeals	  
from	  	  	  
England,	  Wales	  and	  	  	  
Northern	  Ireland,	  	  	  
and	  civil	  appeals	  	  	  
from	  all	  the	  UK	  	  

	  	   	  	  

	  

5.1.1.2 	  Redegørelse	  for	  det	  britiske	  begrebssystem	  

Der	  er	  to	  inddelingskriterier	  i	  det	  britiske	  begrebssystem;	  fagområde	  og	  funktion.	  

Fagområdet	  adskiller	  domstolene	  i	  første	  instans,	  hvor	  funktion	  adskiller	  de	  tre	  

resterende	  domstole	  Alle	  de	  britiske	  domstole	  i	  første	  instans	  har	  således	  

inddelingskriteriet	  FIELD	  (fagområde),	  da	  de	  adskiller	  sig	  i	  deres	  civile	  og	  

strafferetlige	  fagområder,	  og	  de	  associative	  relationer	  angiver	  deres	  funktion.	  

Court	  of	  Appeal	  og	  Supreme	  Court	  adskiller	  sig	  ved	  deres	  funktion,	  og	  har	  således	  ingen	  

associative	  relationer	  til	  at	  angive	  dette,	  da	  det	  fremgår	  af	  inddelingskriteriet.	  Begge	  

domstole	  har	  uddybet	  appelfunktion,	  da	  Court	  of	  Appeal	  behandler	  sager	  fra	  England	  

og	  Wales,	  hvor	  Supreme	  Court	  også	  behandler	  sager	  fra	  Nordirland	  og	  Skotland.	  Dette	  

fremgår	  af	  begrebssystemet,	  da	  det	  er	  et	  væsentligt	  adskillende	  træk.	  

Court	  of	  Appeals	  afdelinger	  adskiller	  sig	  ved	  fagområde,	  ikke	  funktion,	  og	  har	  derfor	  

inddelingskriteriet	  ’field’.	  

High	  Court	  har	  en	  temporal	  relation	  til	  Court	  of	  Appeal	  og	  Supreme	  Court.	  Dette	  

skildrer,	  at	  alle	  underafdelingerne	  appellerer	  til	  de	  to	  domstole.	  High	  Courts	  

trækværdi	  består	  af	  de	  tre	  underafdelingers	  trækværdi	  tilsammen,	  da	  High	  Court	  ikke	  

besidder	  yderligere	  træk	  end	  de	  tre	  underafdelingers.	  
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5.1.2 Det	  føderale	  begrebssystem	  
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5.1.2.1 	  Systematisk	  liste	  over	  det	  føderale	  begrebssystem	  

Begreb	  	   	  Notation	  	   	  Karakteristiske	  
træk	  	  

	  Synonymer	  	   	  Definitioner	  	  

court	  	   1	  	   	  	   	  	   legal	  institution,	  
which	  has	  judicial	  
authority	  to	  hear	  
and	  resolve	  
disputes	  in	  civil	  
and	  criminal	  
matters	  	  

U.S.	  district	  court	  	   1.1	  	   FUNCTION:	  	  	  
first	  instance,	  	  	  
intermediate	  appeal	  	  	  
instance	  	  

	  	   court,	  which	  hears	  
federal	  cases	  in	  the	  
first	  instance	  	  

bankruptcy	  court	  	   1.1-‐1	  	   FIELD:	  	  	  
bankruptcy	  	  

	  	   	  	  

U.S.	  Court	  of	  
Appeals	  	  

1.2	  	   FUNCTION:	  	  	  
intermediate	  	  	  
appeal	  instance	  	  

	  	   	  	  

U.S.	  Supreme	  
Court	  	  

1.3	  	   FUNCTION:	  	  	  
final	  state	  and	  	  	  
federal	  appeal	  
instance	  	  

	  	   	  	  

	  

5.1.2.2 	  Redegørelse	  for	  det	  føderale	  begrebssystem	  

De	  tre	  sidestillede	  begreber	  adskiller	  sig	  ved	  funktion.	  De	  behandler	  alle	  føderale	  

sager,	  men	  på	  et	  forskelligt	  niveau	  i	  hierarkiet.	  Bankruptcy	  court	  adskiller	  sig	  ved	  

FIELD,	  da	  domstolen	  er	  begrænset.	  Som	  i	  det	  britiske	  begrebssystem	  skildres	  her	  kun	  

bankruptcy	  courts	  associative	  relation,	  da	  funktion	  er	  det	  adskillende	  træk	  ved	  de	  

resterende	  domstole.	  	  
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5.1.3 Det	  delstatslige	  begrebssystem	  
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5.1.3.1 	  Systematisk	  liste	  over	  det	  delstatslige	  begrebssystem	  

Begreb	  	   	  Notation	  	   	  Karakteristiske	  
træk	  	  

	  Synonymer	  	   	  Definitioner	  	  

court	  	   1	  	   	  	   	  	   legal	  institution,	  
which	  has	  judicial	  
authority	  to	  hear	  
and	  resolve	  disputes	  
in	  civil	  and	  criminal	  
matters	  	  

municipal	  court	  	   1.1	   FIELD:	  	  	  
misdemeanor,	  	  	  
traffic	  violations	  	  

	  	   court,	  which	  hears	  
state	  cases	  re	  
misdemeanour	  and	  
traffic	  violations	  in	  
the	  first	  instance	  	  

probate	  court	  	   1.2	  	   FIELD:	  	  	  
probate	  	  

	  	   	  	  

family	  court	  	   1.3	  	   FIELD:	  	  	  
family	  	  

	  	   	  	  

court	  of	  first	  
instance	  	  

1.4	  	   FIELD:	  	  	  
general	  	  

district	  court;	  
circuit	  court;	  
superior	  court;	  	  	  

court,	  which	  hears	  
general	  cases	  in	  first	  
instance	  within	  the	  
state	  	  

Court	  of	  Appeal	  	   1.5	  	   FUNCTION:	  	  	  
intermediate	  	  	  
appeal	  instance	  	  

	  	   	  	  

Supreme	  Court	  	   1.6	  	   FUNCTION:	  	  	  
final	  appeal	  instance	  	  	  
within	  the	  state	  	  

	  	   court,	  which,	  hears	  
appeal	  cases	  in	  the	  
final	  instance	  within	  
the	  state	  	  

U.S.	  Supreme	  
Court	  	  

1.7	  	   FUNCTION:	  	  	  
final	  appeal	  instance	  	  	  
within	  the	  United	  
States	  	  
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5.1.3.2 	  Redegørelse	  for	  det	  delstatslige	  begrebssystem	  

De	  tre	  delstatslige	  domstole	  i	  første	  instans	  med	  generelt	  fagområde	  skildres	  i	  

begrebssystemet	  ved	  ’court	  of	  general	  jurisdiction’.	  Dette	  har	  jeg	  valgt,	  da	  de	  tre	  

domstole	  superior	  court,	  circuit	  court	  og	  district	  court	  i	  denne	  afhandling	  er	  synonyme,	  

som	  det	  også	  fremgår	  af	  den	  systematiske	  liste	  samt	  i	  termbasen.	  De	  er	  derfor	  indført	  i	  

i-‐Term	  under	  det	  generelle	  begreb	  ’court	  of	  generel	  jurisdiction’.	  	  	  

Det	  samme	  er	  umiddelbart	  gældede	  for	  de	  begrænsede	  domstole	  i	  første	  instans,	  men	  

da	  de	  alle	  adskiller	  sig	  i	  fagområde,	  har	  jeg	  valgt	  at	  skildre	  dem	  hver	  for	  sig	  med	  

dertilhørende	  adskillende	  træk.	  De	  adskiller	  sig	  ved	  deres	  fagområde,	  der	  er	  

inddelingskriteriet,	  da	  de	  tre	  første	  er	  begrænsede,	  og	  court	  of	  general	  jurisdiction	  er	  

generel,	  som	  angives	  ved	  deres	  associative	  relationer.	  

De	  tre	  resterende	  domstole	  i	  det	  delstatslige	  system	  adskiller	  sig	  ved	  funktion,	  ikke	  

fagområde,	  som	  fremgår	  af	  inddelingskriteriet	  og	  deres	  respektive	  trækværdi.	  U.S.	  

Supreme	  Court	  indgår	  ud	  over	  i	  det	  føderale	  system	  også	  i	  det	  delstatslige	  system,	  da	  

det	  en	  den	  sidste	  appelinstans	  jf.	  afsnit	  2.2.2.3.	  

Jeg	  har	  undladt	  de	  temporale	  relationer	  i	  det	  delstatslige	  diagram,	  da	  det	  varierer	  fra	  

delstat	  til	  delstat,	  og	  derfor	  ikke	  vil	  give	  et	  retvisende	  billede	  af	  appelrelationerne.	  

Dette	  fremgår	  imidlertid	  i	  nogen	  grad	  af	  de	  sidste	  tre	  domstoles	  trækværdi.	  
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5.1.4 Det	  danske	  begrebssystem	  
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5.1.4.1 	  Systematisk	  liste	  over	  det	  danske	  begrebssystem	  

	  

Begreb	  	   	  Notation	  	   	  Karakteristiske	  træk	  	   	  Synonymer	  	   	  Definitioner	  	  

domstol	  	   1	  	   	  	   	  	   	  	  

Sø-‐	  og	  Handelsretten	  	   1.1	  	   FAGOMRÅDE:	  	  	  
søfart,	  erhverv,	  
insolvens,	  	  	  
skifte	  	  

	  	   domstol,	  der	  
behandler	  sø-‐	  og	  
handelsret,	  og	  består	  
af	  Skifteafdelingen	  og	  
Retsafdelingen	  	  

Retsafdelingen	  	   1.1-‐1	  	   FAGOMRÅDE:	  	  	  
søfart,	  erhverv	  	  

	  	   	  	  

Skifteafdelingen	  	   1.1-‐2	  	   FAGOMRÅDE:	  	  	  
insolvens,	  skifte	  	  	  
i	  Storkøbenhavn	  	  

	  	   	  	  

Tinglysningsretten	  	   1.2	  	   FAGOMRÅDE:	  	  	  
tinglysning	  	  

	  	   domstol,	  der	  
behandler	  sager	  om	  
tinglysning	  	  

byret	  	   1.3	  	   FUNKTION:	  	  	  
første	  instans	  	  

	  	   domstol,	  der	  
behandler	  civile	  
sager	  og	  straffesager	  
i	  første	  instans,	  samt	  
skifte-‐,	  foged-‐	  og	  
auktionssager	  	  

fogedret	  	   1.3-‐1	  	   FAGOMRÅDE:	  	  	  
tvangsgennemførelse	  	  	  
af	  krav	  	  

	  	   	  	  

skifteret	  	   1.3-‐2	  	   FAGOMRÅDE:	  	  	  
skifte	  	  

	  	   	  	  

landsret	  	   1.4	  	   FUNKTION:	  	  	  
intermediær	  
appelinstans	  	  

	  	   domstol,	  der	  
behandler	  
appelsager	  og	  sager	  
af	  samfundsmæssig	  
vigtig	  karakter	  	  

Vestre	  Landsret	  	   1.4.1	  	   GEOGRAFI:	  	  	  
appelinstans	  	  	  
for	  Jylland	  	  

	  	   landsret,	  der	  
behandler	  
appelsager	  for	  
Jylland	  	  

Østre	  Landsret	  	   1.4.2	  	   GEOGRAFI:	  	  	  
appelinstans	  for	  	  	  
Sjælland	  og	  øerne	  	  

	  	   landsret,	  der	  
behandler	  
appelsager	  for	  
Sjælland	  og	  øerne	  	  

Højesteret	  	   1.5	  	   FUNKTION:	  	  	  
sidste	  appelinstans	  	  

	  	   domstol,	  der	  
behandler	  
appelsager	  i	  sidste	  
instans	  for	  
Retsafdelingen	  under	  
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Sø-‐	  og	  Handelsretten,	  
Tinglysningsretten	  
og	  skifte-‐	  og	  
fogedretterne	  	  

	  

5.1.4.2 	  Redegørelse	  for	  det	  danske	  begrebssystem	  

Det	  danske	  begrebssystem	  har	  som	  det	  delstatslige	  og	  britiske	  to	  inddelingskriterier;	  

fagområde	  og	  funktion.	  Fagområdet	  adskiller	  de	  begrænsede	  domstole	  i	  første	  

instans,	  hvor	  funktionen	  adskiller	  de	  tre	  resterende	  domstole.	  Alle	  domstolene	  i	  første	  

instans	  har	  en	  associativ	  relation,	  der	  angiver	  deres	  funktion,	  også	  byret,	  selv	  om	  det	  

er	  byrets	  adskillende	  træk.	  Her	  angiver	  den	  associative	  relation	  imidlertid	  det	  

generelle	  aspekt	  ved	  domstolen,	  hvor	  den	  associative	  relation	  ved	  de	  resterende	  

domstole	  i	  første	  instans	  angiver	  både	  funktion	  og	  det,	  at	  fagområdet	  er	  begrænset.	  

Skifteretten	  og	  fogedretten	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden	  ved	  fagområde,	  hvorfor	  deres	  

attribut	  er	  anderledes	  fra	  byrettens	  attribut.	  Byret	  besidder	  yderligere	  træk	  end	  de,	  

træk	  foged-‐	  og	  skifteretten	  besidder.	  Skifte-‐	  og	  fogedretten	  indgår	  i	  en	  del-‐helheds-‐

relation	  med	  byret,	  og	  den	  temporale	  relation	  fra	  byret	  til	  landsret	  dækker	  dermed	  

også	  over	  byrettens	  to	  underafdelinger,	  da	  alle	  tre	  domstole	  appellerer	  til	  landsretten.	  

Sø-‐	  og	  Handelsrettens	  to	  del-‐helhedsbegreber	  har	  hver	  deres	  temporale	  relation,	  da	  

appelrelationerne	  forekommer	  forskelligt	  ved	  de	  to	  begreber.	  Del-‐

helhedsbegrebernes	  trækværdi	  udgør	  tilsammen	  Sø-‐	  og	  Handelsrettens	  trækværdi,	  til	  

forskel	  fra	  førnævnte	  byrets	  yderligere	  adskillende	  træk	  end	  de	  to	  begreber	  i	  del-‐

helheds-‐relationen.	  

Skifteafdelingen	  og	  Retsafdelingen	  har	  ikke	  associative	  relationer,	  da	  Sø-‐	  og	  

Handelsretten	  udgøres	  af	  de	  to	  begreber,	  og	  den	  associative	  relation	  derfor	  vises	  ved	  

Sø-‐	  og	  Handelsretten.	  

Landsrettens	  to	  undertyper,	  Øster-‐	  og	  Vestre	  Landsret,	  har	  begge	  den	  associative	  

relation	  ’intermediær	  appel’.	  Landsret	  har	  derved	  ikke	  en	  tilhørende	  associativ	  

relation	  trods	  appelrelationerne,	  da	  landsretten	  består	  af	  de	  to	  undertyper.	  Det	  

afhænger	  derfor	  af	  hvor	  den	  domstol,	  der	  appellerer	  til	  landsretten,	  er	  geografisk	  

placeret	  i	  forhold	  til	  hvilken	  landsret	  der	  behandler	  appelsagen.	  
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5.2 Artikler	  i	  i-‐Term	  
 

Emne Her fremgår hvilket emne der behandles i i-Term, der for 
denne afhandlings vedkommende er ‘domstolssystemer’ 
 

Britisk/amerikansk Det engelske eller amerikanske begreb, der behandles, 
samt en efterfølgende parentes, der angiver hvor begrebet 
beskrives i afhandlingen. 
        

Generel definition:  Definitionen på ovenstående domstol baseret på en fagbog  

Kilde til definition:  

Diagram: 

Kilden, definitionen er baseret på ved APA-standard 
 
Det diagram begrebet indgår i; begrebets notation 
BEGREBETS TRÆKVÆRDI 
DE RELATIONER BEGREBT INDGÅR I 

   

Dansk Her fremstilles mit eget oversættelsesforslag af domstolen 
baseret på ækvivalensdiskussionen, kommentaren og 
diskussionen af oversættelsesstrategier. Det vil herved vises 
som mulig oversættelse, når der søges på termen i termbasen. 
Det indikeres ved en efterfølgende parentes (eget 
oversættelsesforslag), at dette et mit bud på en oversættelse. 
      

Dansk Her fremgår den term, der diskuteres ækvivalens ud fra, 
baseret på ækvivalensskemaet jf. afsnit 3.8. Dette indikeres 
ligeledes med en efterfølgende parentes (potentiel ækvivalent). 
Der vil i enkelte tilfælde være flere potentielle ækvivalenter. 
Hvor dette er tilfældet, fremgår de potentielle ækvivalenter en 
enkeltvist med dertilhørende definition,  kilde til definition og 
ækvivalensdiskussion. Denne term efterfølges også af en 
parentes, der angiver hvor i afhandlingen termen er beskrevet.  
     

Generel definition: 

Kilde til definition: 

 

Ækvivalensdiskussion:  

Her fremgår definitionen af den potentielle ækvivalent 
 
Kilden til de danske termer er www.domstol.dk, som vil fremgå 
i dette felt 
 
 
Under dette afsnit diskuterer jeg ækvivalens ud fra de(n) 
ovenstående potentielle ækvivalent(er). Jeg inddrager 
Šarčevićs begreber om inklusion, skæring og eksklusion samt 
approksimativ, delvis og ingen ækvivalens. Endeligt vurderer 
jeg, om den danske term kan anvendes som kulturel 
ækvivalent til den engelske eller amerikanske term. 
  

Gyldendals Ordbøger:  Her fremstilles de oversættelsesforslag, der findes til den 
britiske eller amerikanske term. Der anvendes Gyldendals 
Røde Ordbøger (RO), der er en generel ordbog, da denne 
ordbog i flere tilfælde angiver det eneste forslag. Endvidere 
anvendes Gyldendals Fagordbog (FO), og Gyldendals Kjærulff 
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Nielsen Ordbøger (KN), der begge er fagordbøger og således 
indeholder juridiske ord. Endeligt gøres brug af Gyldendals 
Juridiske Ordbøger (JO), der, som den primære juridiske 
ordbog, dækker over det juridiske ordforråd inden for person-, 
familie- og arveret, formueret, procesret, offentlig ret, 
international ret og EU-ret (Gyldendals online ordbøger 2011).  
 
Gyldendal benytter sig af <svarer til>; dette benyttes, når der 
ikke er et fuldt ud dækkende begreb på målsproget. 
 
FO, KN og JO har alle som primær målgruppe en ekspertfaglig 
modtager. Den sekundære målgruppe, er den modtager af 
førnævnte oversætters tekst. Dette bør derfor også indgå i 
overvejelserne ved produktion af oversættelsesforslag. 
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

Her fremgår oversættelsesforslagene fra de resterende 
ordbøger; Schwarz et al.’s ordbøger fra Munksgaard (Schwarz 
et al.) fra 1996 og L&H-ordbøgerne (L&H) fra 1999. 
Målgruppen for disse ordbøger er tilsvarende målgruppen for 
FO, KN og JO. 
 
Endvidere fremgår Fugledes oversættelsesforslag fra sin bog 
”USA – Den Universelle Nation”. Målgruppen for bogen er 
gymnasielever. Interviewet med Fuglede jf. bilag 3 inddrages i 
følgende kommentarafsnit, hvor det måtte være relevant. 
 

Kommentar:  Kommentaren indledes med en kort fremstilling af, hvor 
termen eventuelt kan volde problemer; om den er semantisk 
motiveret eller kan være vildledende. 
 
Efterfølgende diskuteres de ovenstående oversættelsesforslag 
med inddragelse af de globale og lokale 
oversættelsesstrategier jf. afsnit 3.1 og 3.5. Den valgte strategi 
diskuteres, og der vurderes om de enkelte oversættelser er 
semantisk motiveret jf. afsnit 3.4 og 3.6. Ydermere tages der 
stilling til ækvivalens med henvisning til 
ækvivalenskommentaren. 
 
Til slut afvises eller accepteres de anvendte 
oversættelsesstrategier på baggrund af kravet for en 
anvendelig oversættelse jf. afsnit 3.7, og mit eget forslag 
fremsættes og argumenteres for, på baggrund af 
ækvivalensdiskussionen og diskussionen af 
oversættelsesstrategier samt kravet for en anvendelig 
oversættelse.  
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5.3 De	  britiske	  termer	  
 

Emne Domstolssystemer 

Britisk county court (2.2.1.1.1.2) 

Generel definition:  court, which hears minor civil cases in the first instance  

Kilde til definition:  (Barker 2007:47) 

Diagram:  Det britiske domstolssystem; 1.1;   
FIELD: minor civil   
ER EN TYPE AF: court  
GÅR FORUD FOR: Family Division  
GÅR FORUD FOR: Civil Division 
GÅR FORUD FOR: Chancery Division 
ER ASSOCIERET MED: limited first instance  

    

Dansk civil byret (eget oversættelsesforslag)       

Dansk Tinglysningsretten (potentiel ækvivalent) (2.2.3.1.2.2) 

Generel definition:  domstol, der behandler sager om tinglysning  

Kilde til definition:  www.domstol.dk 

Ækvivalensdiskussion:  Tinglysningsretten behandler som county court også 
tinglysning. Der er inklusion af Tinglysningsretten, da dette er 
Tinglysningsrettens eneste fagområde, hvor county court 
behandler flere civile fagområder. Der er derfor mindre grad 
af delvis ækvivalens, og Tinglysningsretten anbefales ikke 
som oversættelse af county court. 
  

Dansk byret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.1.1.1) 

Generel definition:  domstol, der behandler civile sager og straffesager i første 
instans, samt skifte-, foged- og auktionssager 
 

Kilde til definition:  www.domstol.dk  

Ækvivalensdiskussion:  Der er delvis ækvivalens mellem byret og county court. De 
deler funktion, da de begge er domstole i første instans, og 
findes på første niveau i hierarkiet jf. afsnit 2.2.1.3 og 2.2.3.3. 
Endvidere deler de fagområde, da de begge behandler civile 
sager. Da byret besidder yderligere adskillende træk ved at 
have et generelt fagområde, er der inklusion af county court, 
der er begrænset i sit fagområde. Yderligere indbefatter byret 
også skifte- og fogedretten, hvis fagområde yderligere er 
indbefattet af byret. De to termer deler træk, ved begge at 
være navngivet i forhold til deres geografiske benævnelse, da 
de begge er lokale domstole. Jeg vurderer imidlertid, at den 
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klare opdeling af civil- og strafferet i det britiske system, der 
begrænser county courts fagområde, medfører, at brugen af 
byret som ækvivalent til county court på grund af de klare 
adskillende træk vil være vildledende. 
 

Gyldendals Ordbøger:  RO: lokal civil domstol 
FO1: civilretslig domstol 
FO2: (civil underret) byret 
KN: civil underret 
JO:  byret (behandler kun civile sager i første instans) 
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

Schwarz et al.: civil underret 
 
 

Kommentar:  County court er semantisk motiveret jf. afsnit 3.4, da det er 
en domstol i et county. Termen indeholder dog hverken 
fagområde eller funktion, hvilket oversætteren bør have med i 
sine overvejelser. 
 
I RO benyttes en funktionel ækvivalent, der både er 
impliciteret ved ’county', og ekspliciteret ved fagområdet. 
Den funktionelle ækvivalent indeholder fagområdet, og det 
faktum, at domstolen er lokal. Jeg vil her gøre opmærksom 
på RO’s målgruppe, der har almen viden, og derfor 
konstatere, at oversættelsen er tilpasset målgruppen. Jeg 
finder den funktionelle ækvivalent anvendelig i en 
oversættelse, der er målsprogsorienteret med en ikke-
ekspertfaglig målgruppe, da jeg vurderer, at den dækker over 
det, domstolen indeholder. 
 
KN indeholder en funktionel ækvivalent med eksplicitering. 
Jeg henviser her til interviewet jf. bilag 4, hvor jeg 
konkluderer, at underret er en funktionel ækvivalent, men vil 
være vildledende ved oversættelsen af en britisk domstol, da 
det britiske domstolssystem ikke er i to niveauer jf. afsnit 
2.2.1.3. Trods det, at enkelte oversættere fremhæver, at de 
har anvendt underret, hvor der ikke har været en kulturel 
ækvivalent på dansk, vurderer jeg, at oversættelsesforslaget 
er vildledende, da det ikke skildrer det engelske 
domstolssystem. 
 
Den første strategi i FO er også en ekspliciteret funktionel 
ækvivalent. Den funktionelle ækvivalent er semantisk 
motiveret, men mangler umiddelbart det lokale aspekt, som 
medtages i RO. Forslaget er tilpasset målgruppen i nogen 
grad, men kunne indebære aspekter fra det danske system, 
da målgruppen formodes at være bekendt med det danske 
system. 
 
Den anden strategi i FO er derimod tilpasset målgruppen i 
højere grad, og svarer til JO’s strategi. De har begge benyttet 
en kulturel ækvivalent, der implicitererer ’county’. Forslaget 
indledes med en parentes, der fastsætter funktion og 
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fagområde, men som ikke indgår i selve 
oversættelsesforslaget. Dette oplyser derfor oversætteren om 
county courts fagområde og funktion, men bidrager ikke med 
et anvendeligt oversættelsesforslag jf. afsnit 3.7, da der ikke 
ekspliciteres i selve forslaget. Ved <svarer til>	   fastslås der i 
JO, at termen ikke er identisk med det anvendte danske, og 
uddyber derfor med parentesen. Den relativt lange 
eksplicitering efterkommer både fagområde og funktion. Der 
oplyses ved begge forslag hvad county court dækker over, 
og jeg vurderer derfor umiddelbart, at JO’s forslag er 
anvendeligt i en oversættelse jf. afsnit 3.7, hvor FO’s med 
indledende parentes ikke vil være at foretrække. 
 
Schwarz et al. har anvendt samme oversættelsesforslag som 
FO’s første forslag, hvorfor jeg ikke vil komme yderligere ind 
på dette, men blot konstatere, at denne ordbog dermed 
heller ikke lever op til målgruppen. 
 
Både RO og JO’ oversættelsesforslag er tilpasset deres 
målgruppe ved oversættelsen af county court. Jeg vil dog 
foretrække at anvende en kortere eksplicitering end den i JO 
anvendte, og undlade parentesen. Mit forslag er dermed ’civil 
byret’, der er en kulturel ekspliciteret ækvivalent. Ved dette 
forslag inddrages fagområdet, der er det adskillende fra 
byret, og yderligere inddrages county courts funktion 
impliciteret ved, at byret også er domstol i første instans. Jeg 
vurderer det derfor ikke som vildledende at anvende en 
kulturel ækvivalent, da der samtidig ekspliciteres. 
 
Jeg vælger ikke at inddrage betydningen af county i mit 
forslag, da jeg ikke vurderer at county specifikt har betydning 
for domstolen, og det lokale aspekt yderligere fremgår af 
’byret’.  

    
 

Emne Domstolssystemer 
 

Britisk Crown Court (2.2.1.1.1.3) 
 

Generel definition:  court, which hears cases involving serious criminal matters in 
the first instance and appeal cases from the Magistrates' 
Court 
 

Kilde til definition:  (Barker 2007:50) 
 

Diagram:  Det britiske domstolssystem; 1.3;   
FIELD: serious criminal   
ER EN TYPE AF: court  
GÅR FORUD FOR: Criminal Division  
GÅR FORUD FOR: Queen's Bench Division  
EFTERFØLGER: magistrates' court  
ER ASSOCIERET MED: limited first instance  
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ER ASSOCIERET MED: intermediate appeal instance  
    

Dansk kriminalret (eget oversættelsesforslag)    

Dansk byret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.1.1.1) 

Generel definition:  domstol, der behandler civile sager og straffesager i første 
instans, samt skifte-, foged- og auktionssager 
 

Kilde til definition:  www.domstol.dk  

Ækvivalensdiskussion:  Der er delvis ækvivalens mellem byret og Crown Court. De er 
begge domstole i første instans og behandler begge 
straffesager. Desuden behandler byret også civile sager, men 
derimod ikke appelsager som Crown Court. Der forekommer 
skæring blandt de to termer, da de deler væsentlige træk, men 
i en sådan grad at jeg ikke vil anbefale byret som oversættelse 
af Crown Court. 
 

Dansk landsret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.2.1.1) 

Generel definition:  domstol, der behandler appelsager og sager af 
samfundsmæssig vigtig karakter 
 

Kilde til definition:  www.domstol.dk  

Ækvivalensdiskussion:  Der er endvidere delvis ækvivalens mellem landsret og Crown 
Court, da begge domstole behandler appelsager. Dog er 
Crown Court begrænset i sit fagområde ved kun at behandle 
straffesager, hvor landsretten både behandler civile og 
strafferetlige appelsager. Endvidere har de to termer det 
tilfælles, at de behandler straffesager af grov karakter. Det er 
dog kun i få tilfælde, at landsretten behandler sådanne sager, 
hvor det er Crown Courts primære fagområde. Landsretten 
besidder yderligere et adskillende træk, da det er landsrettens 
opgave, at behandle sager af samfundsmæssig vigtig karakter, 
hvor Crown Courts førsteinstansfunktion kun indebærer 
straffesager af grov karakter.  
 
Det kan derved konkluderes, at der forekommer skæring 
mellem de to termer, men jeg finder ikke grundlag for at bruge 
landsret som kulturel ækvivalent for Crown Court, da 
skæringen er for lille, og flere af de væsentlige træk er 
adskillende. 
 

Gyldendals Ordbøger:  RO: domstol over magistrates' court 
FO: omtr. landsret 
KN: overret 
JO: den engelske landsret 
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

Schwarz et al.: landsret for civilsager 
L&H: landsret for straffesager 
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Kommentar:  Crown refererer til, at det er staten, the Crown, der er anklager 

i straffesager (alcaraz og Hughes 2002:91). Dette kan dog ikke 
formodes at udledes af ’Crown’, hvorfor metaforen i navnet 
ikke nødvendigvis bør bevares i en oversættelse, og termen 
dermed ikke umiddelbart er semantisk motiveret jf. afsnit 3.4. 
 
I RO benyttes både eks- og implicitering, ordret oversættelse 
og transskription. Crown Courts placering er ekspliciteret ved 
’over’, hvor betydningen af Crown er impliciteret. Magistrates’ 
court er transskriberet og ’court’ er oversat ordret. Jeg anser 
oversættelsen som semantisk motiveret, men vurderer den 
mere som beskrivende end oversættende. Yderligere henviser 
jeg til fremstillingen af definitioner jf. afsnit 4.1, hvor der, lige 
som i et oversættelsesforslag, ikke bør indgå termer, der ikke 
er forklaret, eller i dette tilfælde oversat. Strategien er ikke 
tilpasset målgruppen, da magistrates’ court ikke er hverken 
defineret eller oversat. Jeg afviser derfor denne oversættelse 
som brug i en hvilken som helst tekst. 
 
FO og JO indeholder en kulturel ækvivalent. Jeg henviser til 
ækvivalensdiskussionen, hvor jeg afviser brugen af landsret 
som ækvivalent til Crown Court. Desuden er den lange 
parentes efterfulgt af JO’s forslag ikke brugbar i en 
oversættelse, men kan dog bidrage til en forståelse af Crown 
Court. Jeg vurderer imidlertid, at det er for ekspliciteret, da en 
ordbog ikke er en encyklopædi. FO’s ’omtrent’ bidrager 
yderligere ikke til forståelsen, da det er vildledende jf. 
ækvivalensdiskussionen. 
 
KN’s oversættelsesforslag er en oversættelsesmærkat og 
implicitering, jf. bilag 4. Oversættelsesmærkaten udelukker, at 
Crown Court også behandler førsteinstanssager. Der kan 
argumenteres for, at oversættelsesforslaget er ekspliciteret, da 
’overret’ indebærer appelfunktion, som ikke kan læses ud fra 
Crown Court, og dermed også til en hvis grad semantisk 
motiveret. Jeg vurderer dog ikke, at overret, som en 
oversættelse af Crown Court, er et anvendeligt forslag, da 
ordet ikke længere anvendes blandt oversættere, jurister og 
advokater, og dertil er vildledende i forbindelse med 
funktionen. 
 
Der er i JO’s andet forslag benyttet en funktionel ækvivalent. 
Kriminalret dækker over domstolens fagområde, men 
indebærer ikke umiddelbart videre kulturel betydning, da 
kriminalretten blev afskaffet i 1919 jf. afsnit 2.2.3. Jeg vurderer 
derfor denne oversættelse som anvendelig og semantisk 
motiveret, da fagområdet, som det primære, træder frem i 
oversættelsen. ’Strafferet’ bruges mere nutidigt end 
kriminalret, hvorfor jeg vurderer at kriminalret som funktionel 
ækvivalent ikke vil forvirre modtageren, hvorimod strafferet vil 
så tvivl om, hvorvidt der er tale om et fagområde eller en 
domstol. 
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Schwarz et al. benytter samme funktionelle ækvivalent som 
den angivet i JO, hvorfor yderligere uddybning ikke er 
nødvendig. 
 
L&H’s forslag er en kulturel ækvivalent med eksplicitering. Jeg 
henviser til ækvivalensdiskussionen, men vurderer imidlertid, 
at ekspliciteringen inddrager Crown Courts væsentligste 
adskillende træk i forhold til landsret. Førsteinstansfunktionen 
tages dog ikke i betragtning, men jeg vurderer umiddelbart at 
oversættelsen er semantisk motiveret. Jeg vil dog ikke 
anbefale den, da den hierarkiske opbygning af det britiske 
domstolssystem ikke skildres ved denne oversættelse. 
 
Min konklusion på ovenstående er, at Gyldendals 
oversættelsesforslag, med undtagelse af JO’s, ikke er tilpasset 
ordbøgernes henholdsvise målgrupper. Jeg vurderer ikke, at 
ordbøgerne efterkommer de kulturelle forskelle, der er i det 
britiske og danske domstolssystem, hvor JO’s forslag, 
understøttet af Schwarz et a.l’s funktionelle ækvivalent, 
imødekommer de forskelle der er imellem systemerne ved ikke 
fejlagtigt at anvende en vildledende kulturel ækvivalent, men 
forsøge at indbringe Crown Courts fagområde. Jeg vælger 
derfor at foreslå kriminalret som oversættelsesforslag.  

    
 

Emne Domstolssystemer 

Britisk High Court of Justice (2.2.1.1.1.4) 

Generel definition:  court, which hears major civil cases the first instance and 
cirminal and civil appeal cases from county court, magistrates’ 
court and Crown Court 
 

Kilde til definition:  (Barker 2007:44-46) 
 

Diagram:  Det britiske domstolssystem; 1.4;   
FIELD: commercial, construction, admiralty, mercantile, 
chancery, family   
ER EN TYPE AF: court  
HAR DEL: Chancery Division  
HAR DEL: Queen's Bench Division  
HAR DEL: Family Division  
GÅR FORUD FOR: Court of Appeal  
GÅR FORUD FOR: Supreme Court  
GÅR FORUD FOR: Criminal Division  
GÅR FORUD FOR: Civil Division 
ER ASSOCIERET MED: limited first instance 

    

Dansk civil hoveddomstol (eget oversættelsesforslag)       
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Dansk byret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.1.1.1) 

Generel definition:  domstol, der behandler civile sager og straffesager i første 
instans, samt skifte-, foged- og auktionssager 
 

Kilde til definition:  www.domstol.dk  

Ækvivalensdiskussion:  High Court og byret deler de væsentlige træk, at de begge er 
domstole i første instans, og behandler civile sager. Herudover 
behandler byretten også straffesager i første instans hvor High 
Court behandler straffesager som intermediær appelinstans og 
yderligere civile appelsager, der ikke er indbefattet af byrettens 
funktion. Endvidere er byretten lokal. Der er derfor tale om 
skæring, da termerne deler nogle træk. Da begge imidlertid 
besidder yderligere væsentlige træk, vil jeg ikke konkludere 
approksimativ ækvivalens, og kun i mindre grad delvis 
ækvivalens. Jeg mener, at byret vil være vildledende i en 
oversættelse af High Court, da High Courts væsentlige træk 
som fx appelfunktion ikke er indbefattet ved at oversætte 
termen til byret. 
 

Dansk landsret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.2.1.1) 

Generel definition:  domstol, der behandler appelsager og sager af 
samfundsmæssig vigtig karakter 
 

Kilde til definition:  www.domstol.dk  

Ækvivalensdiskussion:  High Court og landsret deler fagområde, da de begge 
behandler civile sager og straffesager. High Courts fagområde 
er imidlertid begrænset, da det kun er QBD, der behandler 
straffesager, og de tre underafdelinger hver især er begrænset 
inden for deres civile fagområde. Tilmed dækker landsrettens 
fagområde også sager af samfundsmæssig vigtig karakter, der 
i UK behandles af Supreme Court. Domstolene deler funktion, 
da de begge er intermediære appelinstanser. Herudover 
besidder High Court yderligere træk ved funktion, da 
domstolen også agerer som første instans. Da de deler 
funktion i nogen grad, findes de umiddelbart samme sted i 
deres henholdsvise hierarkiske systemer. Dette er dog 
vildledende, på grund af High Courts førsteinstansfunktion, 
trods placeringen midt i domstolssystemet jf. afsnit 2.2.1.3. 
 
Herved kan der konkluderes skæring, hvor begge termer 
besidder yderligere adskillende træk. Termerne er ikke 
umiddelbart ækvivalente, da de både deler fagområde og 
funktion, men også adskilles deraf. Der er delvis ækvivalens i 
mindre grad, hvorfor jeg vurderer det som vildledende at 
oversætte High Court med landsret uden yderligere 
eksplicitering, på grund af de væsentlige adskillende træk. 
 

Gyldendals Ordbøger:  RO: engelsk overret 
KN: overret 
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JO: den engelske landsret 
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

Schwarz et al.: landsret for civilsager 
L&H: landsret 
 

Kommentar:  Ved oversættelse af High Court er det vigtigt at være bevidst 
om opslagsordet, da ’High Court’ også bruges om 
amerikanske domstole i sidste instans jf. afsnit 2.2.2.2.2.2. 
Man bør derfor, ved den britiske domstol, slå op under High 
Court of Justice, for at vide sig sikker på den korrekte domstol. 
 
RO’s oversættelsesforslag er, som overret ved Crown Court, 
en oversættelsesmærkat, her med eksplicitering. Jeg henviser 
til diskussionen af overret under Crown Court, og tilføjer, at det 
heller ikke i High Courts tilfælde dækker fagområde og kun i 
ringe grad funktion, da High Court besidder flere væsentlige 
træk end dens appelfunktion. Det definerende adjektiv 
’engelsk’ ekspliciterer termen ved at denotere nationalitet, men 
adjektivet definerer ikke overret yderligere. Yderligere er 
målgruppen her lægfolk, der derfor kan have gavn af den 
information. Der kan argumenteres for, at High Court i 
bogstaveligste forstand er semantisk motiveret, og dermed 
kan oversættes ordret, da high dækker over noget, der er 
højere eller højtliggende. Det er dog ikke indlysende hvad 
højere domstol dækker over, hvad dens fagområde er og at 
det også indebærer første instans. Jeg vurderer ud fra 
ovenstående fremstilling derfor ikke at overret fungerer som 
oversættelse af High Court for det første på baggrund af 
interviewet jf. bilag 4, og endvidere, da det er vildledende, idet 
forslaget undlader førsteinstansfunktionen som den primære af 
High Courts funktioner. 
 
Oversættelsesforslaget i KN svarer til RO’s 
oversættelsesforslag, hvorfor jeg ikke vil diskutere denne 
oversættelse yderligere. 
 
I JO anvendes en kulturel ækvivalent med eksplicitering. Jeg 
vil her henvise til ækvivalensdiskussionen, hvor jeg afviser 
landsret som oversættelse af High Court. Forslaget tager ikke 
højde for High Courts førsteinstansfunktion. Ekspliciteringen 
gør modtageren opmærksom på, at det ikke er tilsvarende den 
danske landsret, men at de to termer deler væsentlige træk. 
Jeg formoder, at der er draget den konklusion, at landsret og 
High Court findes umiddelbart samme sted i hierarkiet. Dette 
er dog vildledende, da den britiske opbygning afviger fra den 
danske ved at have første instans på flere niveauer. Jeg 
vurderer imidlertid, at landsret med ovenstående eksplicitering 
ikke er en anvendelig oversættelse, da forslaget udelukker 
High Courts primære funktion som domstol i første instans, 
samt vildleder modtageren i forhold til den hierarkiske 
opbygning.  
 
Schwarz et al. og L&H indeholder ligeledes en kulturel 
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ækvivalent, der i Schwarz et al.’s tilfælde er ekspliciteret. 
Ekspliciteringen tilføjer det civile fagområde, og afgrænser 
derved det strafferetlige fagområde, hvilket på 
førsteinstansniveau er domstolens eneste fagområde. Det bør 
her tages i betragtning, at Schwarz et al.’s ordbog er fra 1996, 
hvor landsretten i Danmark havde flere førsteinstanssager jf. 
2.2.3. Ud fra det synspunkt kunne oversættelsen have fungeret 
i 1996 og op til 2006, men med reformen fra 2006 er denne 
oversættelse ikke længere tilstrækkelig. Det samme en 
gældende for L&H’s kulturelle ækvivalent, der tilmed ikke er 
ekspliciteret, og derved er yderligere vildledende for 
modtageren. 
 
Alle ovenstående forslag relaterer sig til hinanden på kryds og 
tværs, men ingen skiller sig umiddelbart ud. Jeg vil afvige fra 
ovenstående forslag, og argumentere for at anvende en 
oversættelsesmærkat, idet der ikke er kulturel ækvivalens. Jeg 
ender derfor med forslaget ’civil hoveddomstol’. 
Hoveddomstol er en oversættelsesmærkat, da ordet ikke 
eksisterer i det danske sprog, men jeg vurderer, at dette 
forslag er semantisk motiveret, da High Court er den største 
civile første instans i det britiske system. Domstolen er derved 
en ’hoveddomstol’ for civile sager i første instans. Jeg 
vurderer, at en oversættelsesmærkat er en fordel ved 
oversættelse af High Court på grund af den manglende 
kulturelle ækvivalens. Forslaget ekspliciterer domstolens 
fagområde, og belyser, at domstolen ikke har en ækvivalent på 
målsproget ved anvendelse af en neutral 
oversættelsesmærkat.  

    
 

Emne Domstolssystemer 

Britisk magistrates' court (2.2.1.1.1.1) 

Generel definition:  court, which hears less serious criminal cases in first instance  

Kilde til definition:  (Barker 2007:53-54) 
 

Diagram:  Det britiske domstolssystem; 1.2;   
FIELD: less serious criminal   
ER EN TYPE AF: court  
GÅR FORUD FOR: Queen's Bench Division  
GÅR FORUD FOR: Family Division  
GÅR FORUD FOR: Crown Court  
ER ASSOCIERET MED: limited first instance  

    

Dansk strafferetlig byret (eget oversættelsesforslag)       

Dansk byret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.1.1.1)   
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Generel definition:  domstol, der behandler civile sager og straffesager i første 
instans, samt skifte-, foged- og auktionssager 
 

Kilde til definition:  www.domstol.dk  

Ækvivalensdiskussion:  Der er delvis ækvivalens mellem magistrates’ court og byret. 
De to termer deler funktion i deres domstolssystemer, da de 
begge behandler sager i første instans, og endvidere findes 
nederst i hierarkiet. De er begge lokale domstole og findes 
samme sted i deres respektive hierarkiske systmer. Endvidere 
deler de fagområde i forbindelse med straffesager, men 
eftersom byret også behandler civile sager er der inklusion. 
Magistrates’ court dækker som bekendt over, at domstolen 
består af lægdommere. Dette er endnu et adskillende træk i 
forhold til den danske byret, hvor fx straffesager både 
behandles af dommere og lægdommere (domstol.dk), og det 
yderligere ikke indgår i navnet ’byret’. Byret som kulturel 
ækvivalent er vildledende på grund af den høje grad af 
inklusion, men vil antageligvis kunne fungere med en 
alternativt tilknyttet strategi som fx eksplicitering. 
 

Gyldendals Ordbøger:  RO: laveste retsinstans 
FO:  byret 
KN: byret 
JO: byret (der hovedsagelig beklædes af ulønnede lægfolk fra 
lokalsamfundet, behandler mindre alvorlige straffesager) 
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

Schwarz et al.: byret 
L&H1: byret 
L&H2: politiret 
 

Kommentar:  Magistrates’ court er ikke semantisk motiveret, da navnet 
dækker over lægdommere, og indebærer derfor hverken 
fagområde eller funktion. Tilmed behandler magistrates’ court 
hovedsagligt straffesager, hvilket ikke stemmer overens med 
det danske system, og derfor kan volde problemer i søgen 
efter en kulturel ækvivalent. ’magistrates’ betyder 
lægdommere, og refererer til, at det er lægdommernes 
domstol. 
 
RO’s funktionelle ækvivalent er en eksplicitering af domstolens 
funktion, men en implicitering af betydningen af ’magistrates’. 
Jeg vurderer ikke, at denne strategi er brugbar i en 
oversættelse, men termen er tilpasset modtageren af RO ved 
at være generel, uden brug af faglige termer. 
 
FO, KN og JO indeholder alle byret som kulturel ækvivalent. 
Som henvist til ovenfor, bør det fremgå af oversættelsen, at 
der er inklusion mellem de to termer, fx ved eksplicitering. 
Dette fremgår i JO i en fyldestgørende parentes. Jeg vil 
imidlertid stille spørgsmålstegn ved en ordbogs funktion, som 
jeg vurderer er at oversætte, og ikke fungere som en 
encyklopædi, som også er tilfældet ved Crown Court. JO’s 
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oversættelsesforslag vil ikke kunne anvendes i en oversættelse 
med parentesen, da forslaget bliver for langt. FO’s <svarer til>	   
henviser til at de to termer ikke er fuldt ud ækvivalente, men at 
det er den nærmeste ækvivalent. Jeg vurderer imidlertid ikke, 
at forslaget vil fungere alene uden at vildlede. JO’s parentes 
oplyser målgruppen om betydningen af magistrates’ court, 
men kommer ikke med et oversættelsesforslag. Da de tre 
ovenstående er fagordbøger, vurderer jeg tilmed ikke, at 
oversættelsesforslaget er tilpasset målgruppen, da der ikke er 
eksplicitering i et sådant omfang at det kan anvendes i en 
oversættelse. 
 
I både Schwarz et al. og L&H er der anvendt samme kulturel 
ækvivalent som i FO, KN og JO, dog begge uden 
eksplicitering. Jeg henviser derfor igen til 
ækvivalensdiskussionen. 
 
L&H’s andet forslag er en funktionel ækvivalent. Det er dog 
ikke umiddelbart klart, hvad politiret indebærer, da politiretten 
afskaffedes i 1919 jf. afsnit 2.2.3, hvorfor oversættelsen ikke er 
semantisk motiveret, og derfor vil være vildledende i en 
oversættelse. 
 
Gyldendals ordbøger har, med undtagelse af RO, alle anvendt 
en kulturel ækvivalent, og de resterende ordbøger adskiller sig 
ikke, da de har anvendt samme strategi. Jeg vurderer efter 
ovenstående diskussion, at inklusionen bør fremgå af 
oversættelsen, hvis der anvendes en kulturel ækvivalent. Det 
undrer mig, at oversætterne af county court ikke har overvejet 
de samme oversættelsesstrategier til magistrates’ court, som 
fx RO, der kunne have anvendt ’lokal strafferetlig domstol’ eller 
de resterende, der kunne have anvendt ’underret’. Jeg 
vurderer ikke betydningen af ’magistrates’ bør fremgå ved en 
oversættelse af termen, da magistrates’ court ikke er 
semantisk motiveret. Jeg derfor vil foretrække ’strafferetlig 
byret’ som oversættelse af magistrates’ court. Her fremstilles 
både fagområde og funktion, der er implicit i byret, og gør 
dermed forslaget semantisk motiveret. Dette vurderer jeg er 
tilpasset en ekspertfaglig målgruppe, der er bekendt med 
målsprogskulturen. 
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5.4 De	  amerikanske	  begreber	  
Emne Domstolssystemer 

Amerikansk court of first instance (2.2.2.2.1.1) 

Amerikansk district court        

Amerikansk circuit court        

Amerikansk superior court     
    

Generel definition:  court, which hears general cases in first instance within the 
state 
 

Kilde til definition:  (Roberson et al. 2010:27) 
 

Diagram:  Det amerikanske delstatslige domstolssystem; 1.4; 
FIELD: general  
ER EN TYPE AF: court  
ER ASSOCIERET MED: generel first instance  

    

Dansk byret (eget oversættelsesforslag)       
 

Dansk byret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.1.1.1) 
 

Generel definition:  domstol, der behandler civile sager og straffesager i første 
instans, samt skifte-, foged- og auktionssager 
 

Kilde til definition:  www.domstol.dk  

Ækvivalensdiskussion:  De tre amerikanske termer er i denne afhandling synonyme, 
og vil følgelig omtales under samme begreb, nemlig ’court 
of general jurisdiction’ i singularis. 
 
Byret er approksimativ ækvivalent til court of general 
jurisdiction. Termerne deler fagområde og funktion, ved 
begge at være generelle domstole i første instans. De findes 
tilmed samme sted i deres hierarkiske system jf. afsnit 
2.2.2.3 og 2.2.3.3. Begge domstole afgrænses i et vist 
omfang af de sager, der behandles af de begrænsede 
domstole. I Danmark er det Tinglysningsretten og Sø- og 
Handelsretten, og i USA er det (i denne afhandling) 
municipal court, probate court og family court. 
 
Jeg konkluderer ud fra ovenstående, at termerne deler de 
væsentligste træk, hvorfor byret er en umiddelbar kulturel 
ækvivalent til court of general jurisdiction. Dette begrunder 
også mit ’fravalg’ af district court, da FO har byret som 
oversættelsesforslag dertil. 
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Gyldendals Ordbøger:  district court: 
FO: byret 
 
circuit court: 
KN: domstol der sættes efter turnus i en 'circuit' 
JO: distriktsdomstol 
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

superior court: 
L&H1: højere domstol 
L&H2: overinstans 
 

Kommentar:  Jeg vil først kommentere på oversættelsesforslag af circuit 
court og dernæst af superior court. 
 
Circuit Court 
 
Circuit court er semantisk motiveret ved at være en domstol 
i en circuit. Dog anvendes ’Circuit Court’ også om U.S. 
Court of Appeals, hvorfor det er essentielt at være 
opmærksom på, hvilket begreb, der oversættes. Det er 
yderligere relevant at være opmærksom på de forskellige 
brug af circuits som geografiske inddelinger, der 
forekommer i USA jf. afsnit 2.2.2.2.1.1. Der bør desuden 
tages højde for synonymet district court, der allerede er 
oversat. 
 
I KN benyttes der eksplicitering i høj grad samt 
transskription. Oversættelsen svarer umiddelbart til en 
definition, med det overordnede begreb først. Det 
overholder imidlertid ikke en definitions konventioner, da 
både ’turnus’ og ’circuit’ i højere grad bidrager til forvirring 
end til oversættelse. ’circuit’ er yderligere transskriberet fra 
kildetermen, hvilket ikke bidrager til forståelse hos 
modtageren, og oversættelsen er kun i ringe grad semantisk 
motiveret. Jeg vurderer ikke, at dette oversættelsesforslag 
er anvendeligt i en faglig tekst. Yderligere bidrager forslaget 
til forvirring hos modtageren. Forslaget indeholder hverken 
fagområde eller funktion, men beskriver kun at domstolen 
sættes efter turnus. Jeg vil ikke anbefale dette som 
oversættelsesforslag på grund af manglende semantisk 
motivation. 
 
JO indeholder derimod en funktionel ækvivalent. ’circuit’ 
betyder som bekendt retskreds, hvorfor distriktsdomstol er 
en anelse vildledende, da delstaterne både er opdelt i 
circuits og districts, hvorfor en oversættelse af circuit må 
forekomme anderledes end en oversættelse af district. Da 
circuit court og district court i denne afhandling forekommer 
synonyme, må forslaget vurderes at være semantisk 
motiveret i nogen grad, men det vil være vildledende, hvis 
der fokuseres på delstatens geografiske inddeling, hvor 
circuits og districts forekommer forskelligt. Jeg vil dermed 
ikke anbefale dette forslag som oversættelse af circuit court. 
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Det vil yderligere være vildledende i de delstater, hvor begge 
domstole findes.  
 
superior court 
 
Superior court som begreb dækker over noget, der er højere 
end noget andet. Dette bør indgå i overvejelserne om 
oversættelse af termen. New Yorks Superior Court er 
imidlertid ikke en generel domstol i første instans, men er 
appelinstans som primær funktion, hvorfor termen i dette 
tilfælde er semantisk motiveret på kildesproget. Dette er 
imidlertid ikke tilfældet i langt de fleste stater, og en 
oversættelse deraf bør derfor ikke være ordret jf. afsnit 
3.5.2. Yderligere anvendes superior court om højere 
domstole i en delstat (Kelly 2007:Beauty and the Beast), der 
kan være vildledende i forhold til superior court, der kun 
agerer som første instans. 
 
L&H’s første oversættelsesstrategi er en ordret 
oversættelse. Forslaget er ikke tilpasset målgruppen, og jeg 
vurderer som ovenfor fremført ikke, at en ordret 
oversættelse er anvendelig ved oversættelsen af superior 
court. Det fremgår ikke af oversættelsen hvad domstolen er 
højere end, og eftersom domstolen er i første instans, 
vurderer jeg, at det er vildledende, og at oversættelsen 
dermed ikke er anvendelig. 
 
L&H’s anden strategi er en oversættelsesmærkat. 
’overinstans’ kan sammenlignes med ’overret’, og begge 
termer dækker over, at domstolen er over en lavere instans. 
Da superior court er domstol i første instans, vurderer jeg 
også denne oversættelse som vildledende, da der både er 
en intermediær og sidste appelinstans over domstolen. 
Oversættelsen refererer antageligvis til ’superior’, der ligger 
over noget andet, og modsvarer derfor L&H’s første 
oversættelsesforslag, men indeholder stadig ikke hvad 
domstolen er højere end, og vildleder domstolens funktion. 
Jeg vil derfor heller ikke anbefale dette oversættelsesforslag. 
 
Ved oversættelse af district court til byret har Gyldendal 
antageligvis draget den konklusion, at det amerikanske 
delstatslige system er tilsvarende det danske på 
førsteinstansniveau, og at byret derfor kan bruges som 
oversættelse for både begrænsede og generelle domstole i 
første instans, da municipal court også er oversat således. 
Jeg vil dog afvise dette argument, da jeg antager, at samme 
oversættelse til disse to domstole er vildledende. Jeg vil 
derfor foretrække en anden oversættelse til municipal court, 
som der fremgår ovenfor. 
 
Konkluderende vurderer jeg, at ’delstatslig byret’ er den 
mest anvendelige, semantisk motiverede oversættelse af 
superior court, circuit court og district court tilsammen, på 
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grund af den høje ækvivalens blandt domstolssystemerne. 
Ekslicitering finder jeg fordelagtig på grund af det todelte 
amerikanske system for at fremhæve, at det er i en delstat 
og ikke i det føderale system.  

    
	  

Emne Domstolssystemer 

Amerikansk municipal court (2.2.2.2.1.2) 

Generel definition:  court, which hears state cases re misdemeanour and traffic 
violations in the first instance 
 

Kilde til definition:  (NCSC 2011)  

Diagram:  Det amerikanske delstatslige domstolssystem; 1.1;   
FIELD: misdemeanor, traffic violations   
ER EN TYPE AF: court  
ER ASSOCIERET MED: limited first instance 

   

Dansk lokal kriminalret (eget oversættelsesforslag)       

Dansk byret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.1.1.1) 

Generel definition:  domstol, der behandler civile sager og straffesager i første 
instans, samt skifte-, foged- og auktionssager  
 

Ækvivalensdiskussion:  Byret og municipal court er i mindre grad delvist ækvivalente. 
De deler funktion, ved begge at være første instans, og 
fagområde i mindre grad ved begge at behandle straffesager. 
Yderligere er de begge lokale domstole. Der er imidlertid 
inklusion af municipal court, men da byret besidder en del flere 
adskillende træk, vurderer jeg ikke byret som kulturel 
ækvivalent for municipal court. Herudover er district court som 
generel domstol i første instans oversat til byret som 
anvendelig oversættelse jf. bilag 6, hvorfor det vil være 
vildledende som oversættelse til municipal court, da de to 
amerikanske domstole ikke deler fagområde. 
 

Gyldendals Ordbøger:  RO: byret  

Anden 
oversættelsespraksis:  

Fuglede: Byret  
 
 

Kommentar:  RO’s kulturelle ækvivalent er ifølge ovenstående fremstilling 
ikke en anvendelig oversættelse af municipal court. Trods det, 
at byret i nogen grad denoterer det lokale aspekt ved 
municipal court, formodes målgruppen af RO ikke at kunne 
udlede dette af oversættelsen. Jeg vil derfor ikke anbefale 
denne oversættelse af municipal court.  
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Fuglede har, som ved RO’s forslag, anvendt Byret, dog med 
stort begyndelsesbogstav til oversættelse af ’City Trial Courts’ 
som jeg, ud fra Fugledes skema jf. bilag 2, vurderer er 
domstole i første instans med begrænset jurisdiktion. Dette er 
dog ikke en specifik oversættelse af municipal court, men en 
henvisning til, at der er seks forskellige niveauer i 
delstatssystemerne, og at municipal court svarer til en City 
Trial Court, der altså er oversat med ’Byret’. Efter interview 
med Fuglede, jf. bilag 3, kan det konkluderes, at Fuglede ikke 
har anvendt termen som kulturel ækvivalent, men for at 
anskueliggøre hvordan det delstatslige system på det 
næstlaveste niveau har byretter; domstol i en by. Der refereres 
dermed ikke til den danske byret, men til det lokale aspekt, 
som den danske byret besidder. Trods det, at municipal court 
besidder samme væsentlige træk som byret ved at være lokal 
domstol, vurderer jeg jf. ækvivalensdiskussionen ikke, at dette 
oversættelsesforslag er anvendeligt i en tekst, da det vil være 
vildledende. Fugledes målgruppe bør her tages i betragtning, 
der jf. bilag 3 er gymnasieelever, og dermed ikke formodes at 
være videre bekendt med det amerikanske, men samtidig 
heller ikke det danske, domstolssystem. En forklarende 
oversættelse ville derfor antageligvis være at foretrække, frem 
for en fejlagtigt anvendt kulturel ækvivalent. 
 
Jeg vurderer hverken, at RO eller Fugledes forslag er 
anvendelige oversættelser af municipal court, da begge forslag 
er vildledende. Jeg vil derfor foreslå følgende oversættelse af 
municipal court; lokal kriminalret. Dette svarer i nogen grad til 
mit oversættelsesforslag af Crown Court i det britiske system 
til ’kriminalret’. Da municipal court og Crown Court deler 
fagområde i nogen grad, vurderer jeg således, at kriminalret 
som oversættelse af municipal court også vil være anvendelig 
her. Jeg ekspliciterer med ’lokal’, da municipal court er en 
lokal domstol, der derfor adskiller de to oversættelser, da 
Crown Court som bekendt ikke er lokal.  

    
 

Emne Domstolssystemer 

Amerikansk Supreme Court  (2.2.2.2.2.2) 

Generel definition:  court, which, hears appeal cases in the final instance within 
the state 
 

Kilde til definition:  (Roberson et al. 2010:30-31) 
 

Diagram:  Det amerikanske delstatslige domstolssystem; 1.6;   
FUNCTION: final appeal instance within the state   
ER EN TYPE AF: court  
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Dansk højesteret i delstat (eget oversættelsesforslag)       

Dansk Højesteret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.2.2.1) 

Generel definition:  domstol, der behandler sager i sidste instans og sager af 
samfundsmæssig vigtig karakter 
 

Kilde til definition:  www.domstol.dk  

Ækvivalensdiskussion:  Der er approksimativ ækvivalens mellem Supreme Court og 
Højesteret. De to termer deler både fagområde og funktion ved 
begge at være sidste appelinstans i henholdsvis det danske og 
det delstatslige domstolssystem, og behandler dermed 
appelsager fra lavere domstole. Endvidere deler de 
fagområde, da det er begge domstoles ansvar, at behandle 
sager om overtrædelse af Grundloven eller konstitutionen i 
delstaten. Det er derfor evident, at domstolene deler mange 
væsentlige træk. Ser man på USA samlet, er Supreme Court 
ikke sidste appelinstans, da U.S. Supreme Court har sidste ord 
i sager af konstitutionsstridig karakter. Til sammenligning er 
Højesteret altid den øverste domstol. Jeg vil derfor 
argumentere for, at de to termer har mange fællestræk, men at 
det amerikanske todelte system ikke skildres ved at oversætte 
Supreme Court til Højesteret, hvorfor eksplicitering derfor kan 
være fordelagtig. 
  

Gyldendals Ordbøger:  RO: højesteret 2. instans eller 3. instans eller første instans, fx 
'the New York Supreme Court' 
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

Schwarz et al.: Højesteret i delstat 
Fuglede: Højesteret i delstaterne 
 

Kommentar:  Ved oversættelse af Supreme Court er konteksten essentiel, 
da Supreme Court findes i både i det britiske, føderale og 
delstatslige system. 

RO’s oversættelse består af fire forslag, dog ikke adskilt af 
kommaer. Samlet set er det en kulturel ækvivalent med høj 
grad af eksplicitering, der imidlertid ikke uddyber fagområdet. 
Ikke alle delstater har Supreme Court som sidste appelinstans 
jf. afsnit 2.2.2.2.2.2, hvilket forslaget forsøger at gøre 
opmærksom på. Ekspliciteringen forvirrer mere end den 
gavner, da informationerne i oversættelsesforslaget ikke 
umiddelbart er brugbare i en oversættelse. På trods af, at RO’s 
målgruppe er lægfolk, agerer RO mere som en encyklopædi 
end en ordbog, da det ikke er et brugbart forslag, men en 
overforklarende og samtidig forvirrende eksplicitering. Den 
tager dog højde for forskellighederne i delstaterne, der er en 
fordel for en lægperson, der ikke besidder yderligere viden om 
dette. Jeg vil alligevel ikke anbefale denne oversættelse af 
Supreme Court. 
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Schwarz et al. og Fuglede benytter sig af en kulturel 
ækvivalent med eksplicitering til delstatssystemet. Med 
ekspliciteringen kommer begge forslag uden om problemet, 
refereret til i ækvivalensdiskussionen, om at domstolen ikke er 
den højeste i delstaterne, da det er U.S. Supreme Court i 
sidste ende. Der hersker derfor ingen tvivl ved brug af denne 
strategi. Jeg vurderer, at dette er en anvendelig oversættelse 
af Supreme Court. Delstat i singularis eller pluralis ændrer ikke 
umiddelbart ved betydningen. Pluralis kan dog referere til, at 
det er nogle bestemte delstater – dem i USA, hvor singularis 
kan være hvilken som helst delstat fx en tysk. Dette vil dog 
ofte fremgå af konteksten. Fuglede kommer ikke rundt om, at 
alle delstater ikke har Supreme Court som den øverste 
domstol ved hans brug af pluralis, hvorfor delstat i singularis 
må anbefales. Begge strategier er tilpasset målgruppen ved at 
bruge den approksimative kulturelle ækvivalent, og anvender 
som de umiddelbart eneste stort begyndelsesbogstav, der 
understreger, at det er Højesteret som proprium, der 
benævner en bestemt domstol, og ikke et substantiv, der kan 
referere til en hvilken som helst højeste domstol.  
 
Gyldendals strategi er ikke tilpasset målgruppen, og er 
yderligere ikke anvendelig i en tekst. Samtidig fremsætter kun 
RO oversættelsesforslag til Supreme Court, trods det, at 
domstolen forekommer i 48 af delstaterne. Jeg vurderer 
umiddelbart, at domstolen derfor bør indgå som 
oversættelsesforslag i flere af de faglige ordbøger. 
 
Både Schwarz og Fuglede efterkommer en ekspertfaglig 
målgruppe, og kommer med den kulturelle ækvivalent både 
rundt om fagområde og funktion. Yderligere med 
ekspliciteringen inddrages det delstatslige aspekt, som jeg 
finder nødvendigt, for at skelne mellem den delstatslige og den 
føderale domstol i sidste instans.  

    
 

Emne Domstolssystemer 

Amerikansk U.S. district court (2.2.2.1.1.1.1) 

Generel definition:  court, which hears federal cases in the first instance  

Kilde til definition:  (Roberson et al. 2010:30) 
 

Diagram:  Det amerikanske føderale domstolssystem; 1.1;   
FUNCTION: first instance, intermediate appeal instance   
ER EN TYPE AF: court  
GÅR FORUD FOR: U.S. Court of Appeals 
EFTERFØLGER: bankruptcy court  
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Dansk føderal distriktsdomstol (eget oversættelsesforslag)       

Dansk byret (potentiel ækvivalent) (2.2.3.1.1.1) 

Generel definition:  domstol, der behandler civile sager og straffesager i første 
instans, samt skifte-, foged- og auktionssager 
 

Kilde til definition:  www.domstol.dk  

Ækvivalensdiskussion:  U.S. district court og byret er begge generelle domstole i 
første instans. District court er imidlertid begrænset ved kun at 
behandle føderale sager. De to termer er begge navngivet efter 
deres geografiske inddeling, der er umiddelbart tilsvarende, 
men jeg vurderer, at byret er mere lokal end U.S. district court, 
der som bekendt er føderal, og derfor behandler sager for hele 
USA. Der er herved inklusion, da U.S. district court besidder 
de træk som byret, men byret har det adskillende træk at 
behandle generelle førsteinstanssager i hele Danmark, og 
dermed ikke være føderalt begrænset. Der er approksimativ 
ækvivalens mellem termerne ved en sammenligning af det 
føderale og det danske system separat fra det delstatslige, 
men der er derimod ringe grad af ækvivalens ved en 
sammenligning af det samlede amerikanske system med det 
danske, da U.S. district courts rolle dermed sættes i kontekst 
og begrænses betydeligt. Jeg konstaterer derfor, at byret som 
ækvivalent til U.S. district court er vildledende, da det 
delstatslige system ikke inddrages som afgrænsende faktor. 
Endvidere er district court i delstaterne oversat til byret som et 
anvendeligt semantisk motiveret forslag, hvorfor det vil være 
yderligere misvisende at anvende en identisk oversættelse af 
en anden term i det samme system, der ikke besidder de 
samme træk. 
 

Gyldendals Ordbøger:  JO: laveste instans i det føderale system (med almen 
kompetence i sager mellem parter fra forskellige stater) 
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

Schwarz et al.: forbundsdomstols førsteinstans 
L&H: føderal underret 
Fuglede: føderal distriktsdomstol 
 

Kommentar:  U.S. district court eksisterer som før nævnt både på det 
føderale og på det delstatslige niveau (district court). Det er 
derfor vigtigt at gøre sig klart som oversætter hvilket begreb 
der ønskes oversat. Yderligere omtales domstolen ofte blot 
som district court (uden U.S.), hvorfor det igen er vigtigt at 
være opmærksom på hvilken district court der ønskes oversat. 
 
JO’s strategi er eksplicitering med yderligere eksplicitering i en 
parentes. Det kan argumenteres, at der er brugt en funktionel 
ækvivalent ’laveste instans’ og ekspliciteret med ’det føderale 
domstolssystem’. Parentesen er imidlertid ikke fyldestgørende, 
da det ikke blot er U.S. district courts fagområde, at behandle 
sager delstaterne imellem, men også resterende føderale 



	   89	  

fagområder. Når strategien i forvejen er eksplicitering med 
yderligere eksplicitering, er en supplerende parentes med 
ekstra information efter min overbevisning overflødig. Da det er 
JO, må man forvente, at oversættelsesforslaget bør kunne 
anvendes i en oversættelse. Dette vil jeg dog afvise, for det 
første da parentesen ikke er korrekt, og endvidere da den er 
for omfangsrig. Oversættelsesforslaget passer til målgruppen 
af RO, og derfor ikke også til en ekspertfaglig målgruppe. 
 
Schwarz et al. anvender en funktionel ækvivalent og 
eksplicitering, der uddyber domstolens funktion. Den 
mærkværdige brug af genitiv forvirrer oversættelsesforslaget, 
og burde, efter min overbevisning, have været 
’forbundsdomstol i første instans’. Forslaget efterlever ikke 
kravene til oversættelsen af et fagudtryk, ved ikke at følge det 
pågældende sprogs grammatiske regler jf. afsnit 3.7. Ved en 
mindre tilpasning er oversættelsestermen semantisk motiveret, 
da både det føderale aspekt og funktionen indgår deri. 
 
L&H’s strategi er en funktionel ækvivalent. Jeg vurderer 
umiddelbart, at denne strategi ikke er anvendelig med 
henvisning til interviewet jf. bilag 4, samt tidligere diskussion af 
underret, der heller ikke i det føderale system skildrer den 
korrekte hierarkiske opbygning af domstolssystemet. 
 
Fuglede har gjort brug af to strategier; ordret oversættelse til 
distriktsdomstol og eksplicitering ved at tilføje ’føderal’. Ved at 
bevare ordet ’distrikt’ skaber Fuglede indsigt i det amerikanske 
føderale system. Samtidig bruger Fuglede ’Distriktsdomstol’ 
om en delstatslig domstol, så han adskiller termerne ved at 
bruge føderal foran den føderale District Court. Jeg mener 
derfor, at denne strategi fungerer på målsproget, og har 
kildesprogskulturen inkluderet. 
 
Jeg konkluderer derved, at JO, som indeholder det eneste 
eksisterende oversættelsesforslag blandt Gyldendals 
Ordbøger ikke er tilpasset målgruppen. Dette er også 
gældende for L&H, der har anvendt en ikke alment brugt 
oversættelsesmærkat. Schwarz et al. og Fuglede har derimod 
begge anvendt en funktionel ækvivalent, der er semantisk 
motiveret. Jeg vurderer, at Fugledes strategi er den mest 
anvendelige, da der ikke eksisterer en dansk ækvivalent, og 
den funktionelle ækvivalent derfor er den bedste mulige 
oversættelsesstrategi jf. afsnit 3.7. Yderligere er Schwarz et 
al.’s strategi mere generaliseret end Fugledes, hvorfor jeg vil 
foretrække Fugledes forslag.  
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6 Egne	  oversættelsesforslag	  
Som	  konklusion	  på	  ovenstående	  diskussion	  er	  jeg	  nået	  frem	  til	  følgende	  
oversættelsesstrategier	  og	  oversættelsesforslag	  af	  de	  henholdsvis	  britiske	  og	  
amerikanske	  domstole:	  
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7 Konklusion	  
Udgangspunktet	  for	  afhandlingen	  er	  for	  det	  første	  at	  belyse	  de	  forskelle	  og	  ligheder	  

blandt	  det	  britiske,	  amerikanske	  og	  danske	  domstolssystem,	  og	  endvidere	  at	  

undersøge,	  om	  de	  eventuelle	  forskelle	  afspejles	  i	  Gyldendals	  oversættelser	  deraf.	  

Jeg	  har	  derved	  gennemført	  en	  komparativ	  analyse,	  hvor	  jeg	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  der	  

er	  adskillige	  væsentlige	  forskelle	  blandt	  systemerne.	  Den	  primære	  forskel	  findes	  i	  

systemernes	  hierarkiske	  opbygning,	  hvor	  det	  britiske	  og	  det	  delstatslige	  system	  

adskiller	  sig	  mest	  fra	  det	  danske.	  Endvidere	  adskiller	  det	  britiske	  system	  sig	  fra	  det	  

danske,	  ved	  den	  klare	  opdeling	  af	  civil-‐	  og	  strafferet.	  Det	  amerikanske	  system	  adskiller	  

sig	  primært	  fra	  det	  danske	  ved	  at	  være	  todelt	  i	  føderal	  og	  delstatslig	  lovgivning.	  Jeg	  

understøtter	  derved	  min	  første	  hypotese,	  ved	  at	  konkludere,	  at	  der	  er	  væsentlige	  

forskelle	  mellem	  det	  engelske	  og	  amerikanske	  system	  og	  det	  danske	  system.	  

Jeg	  har	  efterfølgende,	  på	  baggrund	  af	  den	  komparative	  analyse	  samt	  globale	  og	  lokale	  

oversættelsesstrategier	  og	  en	  ækvivalensdiskussion	  konkluderet,	  hvad	  jeg	  vurderer	  

indebærer	  en	  anvendelig	  oversættelse.	  Herved	  er	  jeg	  kommet	  frem	  til,	  at	  en	  

anvendelig	  oversættelse	  er	  kort,	  grammatisk	  korrekt,	  semantisk	  motiveret	  og	  

tilpasset	  konteksten.	  

Efter	  en	  terminologisk	  behandling	  af	  de	  udvalgte	  engelske	  og	  amerikanske	  termer,	  

hvor	  jeg	  har	  diskuteret	  ækvivalens	  i	  forhold	  til	  de	  danske	  termer	  samt	  

oversættelsesstrategierne	  bag	  Gyldendals	  oversættelser	  og	  andre	  ordbøger,	  er	  jeg	  

kommet	  frem	  til,	  at	  adskillige	  af	  Gyldendals	  strategier	  ikke	  understøtter	  min	  

vurdering	  af	  en	  anvendelig	  oversættelse.	  

Dette	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  ved	  brug	  af	  den	  kulturelle	  ækvivalent,	  hvor	  jeg	  

vurderer,	  at	  der	  kun	  er	  lille	  grad	  af	  ækvivalens.	  Fx	  er	  High	  Court	  oversat	  til	  landsret,	  

der	  ikke	  besidder	  de	  samme	  træk	  som	  High	  Court	  trods	  det,	  at	  de	  to	  domstole	  findes	  

umiddelbart	  samme	  sted	  i	  deres	  respektive	  systemer.	  Endvidere	  vurderer	  jeg	  den	  

kulturelle	  ækvivalent	  som	  vildledende	  ved	  oversættelsen	  af	  magistrates’	  court	  til	  

byret,	  hvor	  der	  ikke	  er	  taget	  højde	  for	  magistrates’	  courts	  begrænsede	  fagområde.	  Den	  

kulturelle	  ækvivalent	  er	  yderligere	  anvendt	  til	  oversættelse	  af	  municipal	  court	  til	  

byret,	  hvor	  jeg	  ikke	  vurderer,	  at	  forskellene	  i	  det	  delstatslige	  system	  og	  det	  danske	  

system	  er	  taget	  i	  betragtning.	  
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Gyldendal	  anvender	  endvidere	  strategien	  oversættelsesmærkat	  i	  flere	  tilfælde,	  hvor	  

jeg	  ikke	  vurderer	  strategien	  efterkommer	  forskellene	  i	  systemerne.	  Dette	  ses	  ved	  

oversættelsen	  af	  High	  Court	  og	  Crown	  Courts	  til	  overret,	  samt	  county	  courts	  

oversættelse	  til	  underret,	  hvor	  der	  ikke	  tages	  højde	  for,	  at	  det	  britiske	  system	  ikke	  kun	  

består	  af	  to	  niveauer.	  

I	  forbindelse	  med	  tilpasning	  til	  modtageren	  anvender	  Gyldendal	  i	  høj	  grad	  

eksplicitering	  og	  i	  enkelte	  tilfælde	  implicitering,	  hvilket	  understøtter	  Klaudy,	  Karoly	  

og	  Blum-‐Kulkas	  hypotese	  om	  at	  eksplicitering	  anvendes	  i	  højere	  grad	  end	  

implicitering.	  Jeg	  vurderer	  imidlertid,	  at	  Gyldendals	  brug	  af	  eksplicitering	  er	  excessiv,	  

og	  ydermere	  at	  denne	  strategi	  i	  overdreven	  ikke	  efterkommer	  Gyldendals	  

ekspertfaglige	  modtager,	  der	  er	  bekendt	  med	  domstolssystemet	  nogen	  grad.	  

Det	  er	  umiddelbart	  klart,	  ud	  fra	  Gyldendals	  oversættelser,	  at	  det	  danske	  og	  det	  

britiske	  system	  adskiller	  sig	  mest,	  da	  det	  er	  de	  britiske	  termer,	  der	  afviger	  mest	  fra	  en	  

anvendelig	  oversættelse.	  	  

Jeg	  beviser	  således	  min	  anden	  hypotese,	  da	  Gyldendals	  strategier	  ikke	  i	  alle	  tilfælde	  

afspejler	  de	  forskelle,	  der	  viste	  sig	  at	  være	  imellem	  systemerne,	  hvorfor	  jeg	  forsøger	  at	  

bidrage	  med	  alternative	  oversættelsesstrategier,	  der	  ifølge	  min	  vurdering	  på	  

baggrund	  af	  den	  komparative	  analyse	  og	  oversættelsesteorien	  medfører	  anvendelige	  

oversættelsesforslag.	  Jeg	  benytter	  mig	  derved	  af	  strategierne	  kulturel	  ækvivalent	  og	  

funktionel	  ækvivalent	  med	  tillægsstrategien	  eksplicitering.	  Jeg	  vurderer,	  at	  den	  

kulturelle	  ækvivalent	  giver	  den	  største	  effekt	  hos	  modtageren,	  så	  længe	  der	  er	  

kulturel	  ækvivalens,	  og	  hvor	  der	  er	  inklusion	  eller	  skæring,	  finder	  jeg	  det	  anvendeligt	  

at	  benytte	  eksplicitering,	  for	  at	  afspejle	  de	  forskelle	  der	  er	  imellem	  termerne.	  

Jeg	  gør	  foruden	  ovenstående	  strategier	  brug	  af	  en	  oversættelsesmærkat,	  imod	  min	  

egen	  forventning,	  da	  jeg	  ved	  High	  Court	  ikke	  vurderer,	  at	  andre	  strategier	  

efterkommer	  den	  primære	  forskel,	  at	  der	  er	  første	  instans	  på	  flere	  niveauer	  i	  det	  

britiske	  system.	  Jeg	  har	  endvidere,	  hvor	  jeg	  fandt	  det	  nødvendigt,	  afveget	  fra	  

domstolens	  betydning,	  da	  flere	  af	  domstolene	  ikke	  er	  semantisk	  motiveret	  som	  fx	  

magistrates’	  court.	  

Transskription	  er	  derimod	  ikke	  benyttet	  i	  samme	  grad	  som	  forventet,	  da	  ingen	  af	  

ordbøgerne	  anvender	  denne	  strategi	  som	  primær	  oversættelsesstrategi	  af	  
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domstolene.	  Dette	  kan	  formodes	  at	  være	  fordi	  oversætterne	  af	  ordbøgerne	  ikke	  har	  

set	  det	  som	  en	  mulighed	  at	  indføre	  ordet	  uden	  at	  oversætte	  det.	  Trods	  Gyldendals	  

anvendelse	  af	  strategier	  som	  kulturel	  og	  funktionel	  ækvivalent,	  generaliseres	  der	  

imidlertid	  ofte	  i	  for	  høj	  grad	  i	  forhold	  til	  målgruppen	  og	  ordbogens	  funktion	  (at	  

oversætte).	  

Endeligt	  vil	  jeg	  konkludere	  ud	  fra	  ovenstående	  at	  et	  fokus	  på	  og	  kendskab	  til	  

konteksten	  er	  essentielt	  ved	  	  oversættelse	  af	  domstole	  for	  at	  imødegå	  de	  forskelle	  der	  

er	  imellem	  to	  forskellige	  domstolssystemer.	  

Det	  er	  således	  min	  formodning/forhåbning,	  at	  jeg	  har	  bidraget	  med	  en	  termbase,	  der	  

indeholder	  anvendelige	  oversættelser	  af	  domstolene	  i	  højere	  grad	  end	  det,	  der	  er	  

tilfældet	  i	  de	  eksisterende	  oversættelser	  af	  Gyldendal.	  
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ICA: Intermediary Court of Appeal 

Acr: Court of Appeal Criminal Division 

Acv: Court of Appeal Civil Division 

D cr: Criminal District Court  

ASp: Court of Special Appeals  
ASC: Appellate Division of New York Supreme 
Court 

DC A: District Court of Appeals  

SC A: Supreme Court of Appeals 
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Bilag	  3	  -‐	  Interview	  

Transskriberet	  interview	  med	  Mads	  Fuglede	  den	  	  7.	  oktober	  2011	  per	  telefon.	  

 

1. Du	  har	  brugt	  ’Byret’	  om	  City	  Trial	  Courts,	  som	  jeg	  forstår,	  er	  de	  begrænsede	  
domstole	  i	  delstaterne,	  hvor	  byret	  er	  en	  domstol	  i	  første	  instans	  med	  generel	  
jurisdiktion	  i	  Danmark.	  Har	  du	  brugt	  Byret	  som	  synonym	  med	  den	  danske	  byret	  eller	  
bare	  som	  en	  domstol	  i	  en	  by?	  

Byret	  er	  ikke	  brugt	  i	  overensstemmelse	  med	  det	  danske	  system,	  men	  for	  at	  skildre,	  at	  det	  
er	  en	  domstol	  i	  en	  by.	  Jeg	  ved	  ikke	  helt	  hvorfor	  jeg	  er	  nået	  frem	  til	  denne	  term,	  og	  hvis	  jeg	  
skulle	  genoverveje	  skemaet,	  ville	  jeg	  anvende	  en	  anden	  term,	  for	  ikke	  at	  forvirre	  
modtageren.	  

Jeg	  har	  flere	  andre	  steder	  i	  bogen	  bevaret	  de	  amerikanske	  begreber	  (transskription),	  og	  
jeg	  ville	  umiddelbart	  gøre	  det	  samme,	  hvis	  jeg	  skulle	  lave	  dette	  skema	  om.	  Jeg	  havde	  dog	  
dengang	  en	  forventning	  om,	  at	  alle	  domstole	  skulle	  oversættes	  eller	  omsættes	  til	  noget	  
forståeligt	  på	  dansk.	  

2.	  Hvad	  er	  efter	  din	  opfattelse	  forskellen	  på	  County	  Trial	  Courts	  og	  State	  Trial	  Courts?	  

County	  kan	  oversættes	  til	  distrikt	  –	  derfor	  Distriktsdomstol,	  men	  efter	  overvejelse	  ville	  
jeg	  nok	  ændre	  oversættelsen	  af	  county,	  eventuelt	  til	  region,	  for	  igen	  ikke	  at	  forvirre	  
modtageren.	  

3.	  Hvordan	  har	  du	  generaliseret	  på	  delstatssystemerne?	  

Jeg	  havde	  som	  udgangspunkt	  skrevet	  et	  indledende	  afsnit	  i	  kapitel	  6	  om	  retstraditioner	  
og	  common	  law	  over	  for	  civil	  law.	  Min	  redaktør	  vurderede	  dog,	  at	  dette	  blev	  for	  specifikt,	  
hvorfor	  det	  ikke	  er	  en	  del	  af	  kapitlet.	  Skemaet	  på	  side	  110	  er	  udarbejdet	  med	  det	  
indledende	  afsnit	  som	  baggrund.	  

Yderligere	  har	  jeg	  taget	  udgangspunkt	  i	  et	  andet	  skema,	  som	  jeg	  p.t.	  ikke	  kan	  huske	  hvor	  
er	  fra,	  som	  var	  meget	  mere	  kompliceret.	  Min	  redaktør	  gjorde	  mig	  dog	  opmærksom	  på,	  at	  
jeg	  skulle	  ændre	  det,	  da	  det	  var	  for	  komplekst.	  Derfor	  ser	  det	  sådan	  ud	  som	  det	  gør	  nu,	  
men	  i	  retrospekt	  ville	  jeg	  have	  lavet	  skemaet	  anderledes.	  

Mit	  udgangspunkt	  for	  skemaet	  var	  at	  skildre,	  at	  det	  todelte	  system	  i	  USA	  kun	  hænger	  
sammen,	  når	  noget	  berør	  forfatningen.	  

4.	  Hvem	  er	  din	  målgruppe	  til	  bogen?	  

Gymnasieelever.	  

5.	  Har	  du	  et	  forslag	  til	  oversættelsen	  af	  Superior	  Court	  og	  Circuit	  Court	  som	  generelle	  
domstole	  i	  første	  instans	  i	  de	  fleste	  delstater?	  

Nej,	  ikke	  på	  stående	  fod.	  Jeg	  vil	  umiddelbart	  ikke	  foreslå	  en	  mundret	  (ordret)	  
oversættelse.	  	  
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Bilag	  4	  -‐	  Interview	  

Jeg	  har	  stillet	  følgende	  spørgsmål	  på	  henholdsvis	  mail,	  facebook	  og	  mundtligt	  til	  18	  
personer,	  deriblandt	  praktiserende	  oversættere,	  jurister	  og	  advokater,	  hvoraf	  flest	  er	  
oversættere.	  Første	  del	  af	  spørgsmålet	  refererer	  til,	  om	  ordet	  er	  anerkendt,	  og	  anden	  
del	  refererer	  til,	  om	  det	  er	  semantisk	  motiveret.	  

1.	  Anser	  du	  'underret'	  som	  et	  gængs	  begreb	  ingen	  for	  juraen?	  
Hvis	  nej,	  hvad	  vil	  du	  så	  mene,	  begrebet	  dækker	  over?	  (uden	  at	  slå	  det	  op)	  
	  
2.	  Anser	  du	  'overret'	  som	  et	  gængs	  begreb	  ingen	  for	  juraen?	  
Hvis	  nej,	  hvad	  vil	  du	  så	  mene	  begrebet	  dækker	  over?	  (uden	  at	  slå	  det	  op)	  
	  
(Og	  til	  de	  praktiserende	  oversættere	  yderligere)	  
	  
3.	  Kunne	  du	  overveje	  at	  benytte	  et	  af	  ovenstående	  termer	  i	  en	  oversættelse	  fra	  engelsk	  
til	  dansk?	  

Alle	  adspurgte,	  med	  undtagelse	  af	  en	  enkelt	  oversætter,	  er	  bevidste	  om	  hvad	  de	  to	  
termer	  dækker	  over;	  underret	  som	  første	  instans	  og	  overret	  som	  appelinstans	  i	  et	  
domstolssystem.	  

Samstemmende	  har	  de	  adspurgte	  advokater	  svaret	  nej	  til	  spørgsmål	  1	  og	  2.	  De	  mener	  
ikke	  ordene	  bruges	  om	  det	  danske	  system,	  da	  vi	  har	  tre	  retsinstanser	  i	  Danmark,	  men	  
er	  enige	  om	  hvad	  begge	  termerne	  dækker	  over.	  Den	  ene	  advokat	  refererer	  yderligere	  
til	  den	  tidligere	  brug	  af	  ordene6,	  men	  holder	  fast	  i,	  at	  de	  ikke	  længere	  benyttes.	  

De	  praktiserende	  oversættere	  har	  ikke	  et	  samstemmende	  svar	  på	  spørgsmålene,	  men	  
et	  flertal	  vurderer,	  at	  ordene	  ikke	  er	  gængs	  på	  dansk,	  da	  det	  danske	  system	  er	  
anderledes	  bygget	  op	  (end	  to	  niveauer).	  Yderligere	  er	  der	  en	  klar	  tendens	  til	  at	  
underret	  er	  mere	  brugt/anerkendt	  end	  overret.	  Over	  halvdelen	  af	  de	  adspurgte	  
oversættere	  ville	  overveje	  at	  bruge/har	  brugt	  underret	  som	  oversættelse	  fra	  engelsk	  
til	  dansk,	  og	  enkelte	  udtaler,	  at	  de	  har	  brugt	  underret,	  hvor	  der	  ikke	  har	  været	  en	  
ækvivalent	  til	  domstolen	  på	  dansk.	  

Konkluderende	  er	  termerne	  ikke	  gængse	  på	  dansk,	  men	  er	  begge	  semantisk	  
motiveret.	  Underret	  er	  brugt	  i	  højere	  grad	  end	  overret,	  og	  jeg	  vil	  derfor	  referere	  til	  
dette	  begreb	  som	  en	  funktionel	  ækvivalent,	  hvorimod	  overret	  må	  anses	  for	  værende	  
en	  oversættelsesmærkat.	  Det	  må	  derved	  af	  den	  enkelte	  oversætter	  vurderes	  ud	  fra	  
konteksten	  og	  den	  britiske/amerikanske	  domstol,	  der	  ønskes	  oversat,	  hvilken	  strategi	  
der	  foretrækkes.	  Jeg	  vil	  dog	  ikke	  anbefale	  overret	  som	  oversættelse,	  da	  det	  på	  
baggrund	  af	  interviewet	  ikke	  er	  anerkendt,	  og	  yderligere	  vildledende	  ved	  at	  de	  to	  
systemer	  ikke	  er	  på	  to	  niveauer.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6	  Underret	  var	  før	  1972	  Danmarks	  domstol	  i	  første	  instans,	  hvor	  overret	  var	  den	  
instans	  underret	  appellerede	  til	  (Det	  Danske	  Sprog-‐	  og	  Litteraturselskab).	  
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